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TEMAT E LËNDËS:
 Temat që do trajtohen në leksione:

Tema 1
Tema 2
Tema 3 Mineralet 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 
Lënda “Paleontologji dhe Bazat e Gjeologjise “ synon te jape njohuri ne lidhje me formimin e shkembinjve llojeve te tyre 
njohjen me mineralet , grupet fosile nepermjet trajtimit te njohurive nga makropaleontologjia dhe mikropalontologjia 
,duke vene theksin ne mardhenijet paleontologji – biologji per te kuptuar objektin metodat dhe favoret reciproke midis 
disiplinave . 
Për asimilimin dhe përvetësimin më të mirë të njohurive të përftuara gjatë leksioneve, do të zhvillohen edhe seminare.   
Në fund të kursit studenti do të jetë i aftë 
       Të shpjegoj menyren  e zhvillimit te botes organike sipas teorise darvniste
o Të përshkruaj ngjarjet dhe etapat kryesore te botes organike gjate Cm-Q

 o Të pershkruaj  format e ndryshme fosile sipas nomeklature hiearkike 

Gjeologjia si shkence natyrore
Toka, perberja kimike e saj dhe ndertimi i saj
Lindja e jetes ne toke, fazat. 
Ndertimi i kollones
Shkembinjte
 Mineralet

Gjeologjia si shkence natyrore,Toka, perberja kimike e saj dhe ndertimi i saj 
Shkembinjte

Kredite: 6 kredite
Kodi i lëndës: BIO 270
Adresa elektronike e titullarit/e pedagogut: marjeta.bonjako@univlora.edu.al; lbonjako@yahoo.it.

Viti akademik/ semestri kur zhvillohet: 2019- 2020, Pranvere 2020
Lloji i lëndës: Me zgjedhje
Programi i studimit: Bachelor 

Titullari/ Pedagogu i lëndës: Dr. Marjeta Bonjako
Ngarkesa: Leksion 3 orë, Seminar 1 orë
Tipologjia e lëndës: Disiplina të formimit karakterizues të programit 

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE

DEPARTAMENTI  I BIOLOGJISË

PROGRAMI I LËNDËS BIO 270

Lënda: Paleontologji dhe bazat e gjeologjise



Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8

Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

Temat që do trajtohen në seminare:
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
Tema 6
Tema 7
Tema 8
Tema 9

Tema 10

Tema 11

Tema 12

Tema 13

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE

Vlerësimi me notë bëhet në bazë të konvertimit të vlerësimit total në %, nota 5-10 progresivisht 41-100%.
Nota 4 5 6 7 8 9 10

Kontrolli I 30%
Vlerësimi vjetor  Seminare mësimore 10%
Kontrolli final 60%

Kontrolli Vlerësimi në përqindje 

Mineralet 
Objekti dhe detyra e paleontologjise, Evolucioni 
Organizmat dhe mjedisi rrethues
Sistematika dhe taksonomia ne paleontologji 
Sistematika e invertebroreve 
Makropaleontologjia, mbreteria e kafsheve, Tipi Archaeocyatha, Porifera, Coelenterata,Mollusca
Makropaleontologjia, mbreteria e kafsheve, Tipi Arthropoda, Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata, 
Hemichordata, Chordata 

Makropaleontologjia, Mbreteria e bimeve (Tipi Psilopsida, Bryopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida,) 

 Mikropaleontologjia, Mbreteria Protista (Tipi Chlorophyta, Rhodophyta,Diatomea, Chrysophyta, Dinophyta, 
Haptophyta)

 Mbreteria Protista (Rendi Radiolaria, Foraminifera, Gjinia Stomiosphaera dhe Cadosina). 
Mikropaleontologjia, Mbreteria e kafsheve (Porifera, Ostracoda, Mollusca, Pteropoda, Echinodermata, 
Konodonta) 

 Mikropaleontologjia, Mbreteria e bimeve(sporet dhe polenet) Grupet kryesore te fosileve udheheqese sipas 
sistemeve perkatese(paraCm, Pz, Mz, dhe Kz) dhe ndertimi I tabeles gjeokronologjike) 

Shkembinjte

Objekti dhe detyra e paleontologjise, Evolucioni 
Organizmat dhe mjedisi rrethues
Sistematika dhe taksonomia ne paleontologji 
Sistematika e invertebroreve 
Makropaleontologjia, mbreteria e kafsheve, Tipi Archaeocyatha, Porifera, Coelenterata,Mollusca

Makropaleontologjia, mbreteria e kafsheve, Tipi Arthropoda, Bryozoa, Brachiopoda, Echinodermata, 
Hemichordata, Chordata 
Makropaleontologjia, Mbreteria e bimeve (Tipi Psilopsida, Bryopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteropsida,) 

Mikropaleontologjia, Mbreteria Protista (Tipi Chlorophyta, Rhodophyta,Diatomea, Chrysophyta, Dinophyta, 
Haptophyta)
 Mbreteria Protista (Rendi Radiolaria, Foraminifera, Gjinia Stomiosphaera dhe Cadosina)  
Mikropaleontologjia, Mbreteria e kafsheve (Porifera, Ostracoda, Mollusca, Pteropoda, Echinodermata, 
Konodonta)  Mikropaleontologjia, Mbreteria e bimeve(sporet dhe polenet) Grupet kryesore te fosileve udheheqese sipas 
sistemeve perkatese(paraCm, Pz, Mz, dhe Kz) dhe ndertimi I tabeles gjeokronologjike) 

Gjeologjia si shkence natyrore,Toka, perberja kimike e saj dhe ndertimi i saj 



Vlerësimi -40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS
Ushtrimet e detyrave të shtëpisë, detyra e kursit dhe çdo njoftim tjetër do të jepet në klasë. Studenti duhet të kontrollojë 
rregullisht e-mailin sepse do të ktë detyra dhe njoftime që do të jepen nëpërmjet e-mailit. Studentët në këtë kurs duhet të 
lexojnë, të realizojnë detyrat të cilat do të kontrollohen rregullisht. 
Detyrat e shtëpisë do të vlerësohen jo vetëm si sasi por edhe nga  cilësia e zgjidhjes së tyre. Studentët inkurajohen të 
punojnë edhe në grupe për ushtrimet e detyrave. Frekuentimi i seminareve dhe leksioneve detyrohet deri ne 75% të orëve. 
Numri i mungesave mbi 25% përjashton studentët nga pjesmarrja në provim. Frekuentimi në laborator duhet të jetë në 
masën 100%. Mungesat në laborator përjashtojnë studentët nga pjesmarrja në provim.
Nuk lejohet përdorimi i telefonave celularë dhe pirja e duhanit në auditor.

PEDAGOGU I LËNDËS

Dr. Marjeta Bonjako

………………………………………..

LITERATURA
a) Literatura bazë e detyrueshme:     Selam Meco, 2009 Paleontologjia e invertebroreve

Eleni Gjani, 2011, Mikropaleontologjia
b) Literatura e rekomanduar: Selam Meco, Pandeli Pashko, Efthim Dodona- 1982, 

Paleontologjia pjesa e pare

Studentët inkurajohen të punojnë edhe në grupe për ushtrimet e detyrat që u jepen. Nuk lejohen kopjimet nga njeri-tjetri 
në provime, për detyrat e kursit, të shtëpisë, etj. Thyerja e këtij rregulli do të shoqërohet me masa ndëshkimore që shkojnë 
deri në përjashtimin e studentit  nga universiteti

FREKUENTIMI:
Studenti, që rezulton më pak se 75% frekuentim për periudhën që i përket cdo provimi të pjesshëm, periudhë për të cilën 
do të testohet, nuk do të futet në provimin përkatës, do të vleresohet me M.

Nëse studenti ka frekuentuar kursin, por nuk paraitet në provimin e radhës vlerësohet NP (Nuk u Paraqit).
FORMATI I LËNDËS:
Lënda do të vlerësohet mbi bazën e një kolekiumi, detyrave si dhe provimit final. Pikët e marra do të jenë kumulative. Nuk 
do të ripërsëriten provimet, për asnjë motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa ndonjë arsye madhore, atëherë ju do të 
humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u paraqitët. 
KOMUNIKIMI: 
Ushtrimet e detyrave të shtëpisë, detyra e kursit dhe çdo njoftim tjetër do të jepet në klasë ose në adresën zyrtare të 
Universitetit “Ismail Qemali” tëVlorës në internet:www.univlora.edu.alapo në adresën elektronike të pedagogut 
marjeta.bonjako@univlora.edu.al;

Email: Çdo student e ka për detyrë të kontrollojë rregullisht e-mailin. Detyrat dhe njoftimet do të jepen vetëm nëpërmjet e-
mailit. 
KODI I NDERSHMËRISË:
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