
 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   BIO	  452	  Ekologji	  Ujore	  
Pedagogu:	  	   Prof.Dr.	  Sajmir	  Beqiraj	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   1.5	  ore	  leksion	  /	  0.5	  orë	  lab	  /	  2.5	  ditë	  praktikë	  	  	  
Kredite:	  	   	   4	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës	  	  
Elementë	   të	   Hidrobiologjisë	   dhe	   Ekologjisë.	   Njohuri	   për	   funksionimin	   e	   ekosistemeve	   ujore	   (det,	   ujëra	   të	   ëmbla,	   ujëra	   të	  
njelmëta).	  Marrëdhëniet	  mes	  biocenozave	  ujore.	  Shkaqet	  dhe	  faktorët	  që	  ndikojnë	  në	  ndryshimet	  brenda	  ekosistemeve	  ujore.	  
Marrëdhëniet	   e	   njeriut	   me	   	   ekosistemet	   ujore.	   	   Organizimi	   dhe	   funksionimi	   i	   ekosistemeve	   ujore:	   oqeanet,	   detet,	   lagunat,	  
estuaret,	   liqenet,	   lumenjtë.	   Ekologjia	   e	   bentosit,	   planktonit,	   nektonit	   dhe	   marrëdhëniet	   mes	   tyre.	   Metodat	   e	   studimit	   të	  
ekosistemeve	  ujore.	  Ndikimi	  i	  njeriut	  dhe	  marrëdhëniet	  e	  tij	  me	  mjediset	  ujore.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
1. Elementë	  të	  Hidrobiologjise	  dhe	  Ekologjise.	  	  
2. Njohuri	  për	  funksionimin	  e	  ekosistemeve	  ujore	  (det,	  ujëra	  të	  ëmbla,	  ujëra	  të	  njelmëta).	  
3. Marrëdhëniet	  mes	  biocenozave	  ujore.	  	  
4. Shkaqet	  dhe	  faktorët	  që	  ndikojnë	  në	  ndryshimet	  brenda	  ekosistemeve	  ujore.	  
5. Marrëdhëniet	  e	  njeriut	  me	  	  ekosistemet	  ujore.	  	  	  
6. Organizimi	  dhe	  funksionimi	  i	  ekosistemeve	  ujore.	  
7. Oqeanet.	  Detet.	  Lagunat.	  Estuaret.	  Liqenet.	  	  
8. Lumenjtë.	  
9. Organizimi	  dhe	  funksionimi	  i	  ekosistemeve	  ujore:	  oqeanet,	  detet,	  lagunat,	  estuaret,	  liqenet,	  lumenjtë.	  
10. Ekologjia	  e	  bentosit,	  	  
11. Ekologjia	  e	  planktonit,	  	  
12. Ekologjia	  e	  nektonit	  dhe	  marrëdhëniet	  mes	  tyre.	  
13. Metodat	  e	  studimit	  të	  ekosistemeve	  ujore.	  
14. Ndikimi	  i	  njeriut	  dhe	  marrëdhëniet	  e	  tij	  me	  mjediset	  ujore.	  
	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  laboratore:	  
1. Njohuri	  për	  funksionimin	  e	  ekosistemeve	  ujore	  (det,	  ujëra	  të	  ëmbla,	  ujëra	  të	  njelmëta).	  
2. Marrëdhëniet	  mes	  biocenozave	  ujore.	  
3. Shkaqet	  dhe	  faktorët	  që	  ndikojnë	  në	  ndryshimet	  brenda	  ekosistemeve	  ujore.	  
4. Marrëdhëniet	  e	  njeriut	  me	  	  ekosistemet	  ujore.	  	  	  	  
5. Organizimi	  dhe	  funksionimi	  i	  ekosistemeve	  ujore:	  oqeanet,	  detet,	  lagunat,	  estuaret,	  liqenet,	  lumenjtë.	  
6. Ekologjia	  e	  bentosit,	  planktonit,	  nektonit	  dhe	  marrëdheniet	  mes	  tyre.	  
7. Metodat	  e	  studimit	  të	  ekosistemeve	  ujore.	  
	  
Praktikë	  2.5	  ditë	  
1-‐ Laguna	  e	  Nartës	   	   	   	   	   5	  orë	  
2-‐ Laguna	  Orikum;	  Gjiri	  Vlorës-‐Sazan-‐Karaburun	   	   5	  orë	  
3-‐ Rrjedhja	  e	  poshtme	  e	  lumit	  Vjosë;	  Karavasta	  	   	   2.5	  orë	  
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FORMAT	  E	  VLËRESIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   20	  %	  
Kontrolli	  final	  	   80%	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  baze	  të	  konvertimit	  të	  vleresimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  final,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nese	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  final	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  



 
 

 
 

Formati	  i	  lendes:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  vlerësimit	  vjetor	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “BIO	  452”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  të	  pedagogut	  të	  lëndës	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “BIO	  452”	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  BIO	  
452.	  Përpara	  se	  studentët	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  
të	  UV.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  
mirë	  t’ju	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	   Çdo	   student	   e	   ka	   për	   detyrë	   të	   kontrollojë	   rregullisht	   e-‐mailin.	   Do	   të	   ketë	   detyra	   dhe	   njoftime	   do	   të	   jepen	   vetëm	  
nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  
cili	  ndëshkohet.	  
	  
	  

 

 


