
 1 

 
Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Universiteti i Shkencave Aplikative në Ferizaj 

Fakulteti i Menaxhmentit - Menaxhment industrial 
Titulli i lëndës: Ruajtja e Ambientit/Turizmi 
Niveli: Bachelor 
Statusi lëndës: Zgjedhore  
Viti i studimeve: III 
Numri i orëve në javë: 3 
Vlera në kredi – ECTS: 4 
Koha / lokacioni:  
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Asc.Dr.Milihate Aliu 
Detajet kontaktuese:  milihate.aliu@ushaf.net 
 
Përshkrimi i lëndës Objektet, faktorët dhe përkufizimi i ekologjisë. Faktorë 

ekologjikë biotikë dhe abiotikë. Elementet e ekosistemit dhe 
njësitë e tij më të mëdha. Karakteristikat dhe ngarkesa e 
ekosistemeve. Ciklet materiale dhe zinxhiri ushqimor, 
rrjedha e energjisë. Ciklet biogjeokimike. Efektet 
antropogjene dhe rolet e tyre. Sistemi i marrëdhënieve të 
ekologjisë dhe mbrojtjes së natyrës (bisedë natyre). Lidhja e 
mbrojtjes së natyrës (biseda e natyrës) me mbrojtjen e 
mjedisit, duke plotësuar njëra-tjetrën. Elementet dhe 
detyrat e mbrojtjes së natyrës. Bashëveprimin midis turizmit 
dhe mjedisit, dhe kërcënimet mjedisore për turizmin. 
 

Qëllimet e lëndës: Për të njohur studentët me ekologjinë, një nga bazat e 
shkencave të mbrojtjes së natyrës. Ajo pason me thellimin e 
njohurive nga praktikimi i punës në terren duke prezantuar 
elementet (objektet) e gjalla dhe jo të gjalla të natyrës, duke 
marrë parasysh këndvështrimin ekologjik. Duke theksuar 
domosdoshmërinë e veprimtarisë praktike për studentët, 
dhe përgatitjen e tyre për të përdorur qasjen themelore të 
mbrojtjes së natyrës në një mënyrë krijuese në aktivitetet e 
tyre të ardhshme profesionale. 
 

Rezultatet e pritura të nxënies: 
 
 

Pas përfundimit të këtij moduli, studentët do të jenë në 
gjendje: 

• Të shpjegojnë bashkëveprimin midis turizmit dhe 
mjedisit 

• Të krahasojnë rrjedhën e materies me rrjedhën e 
energjisë ndërmjet organizmave dhe në mes të 
organizmave dhe mjedisit të tyre në një ekosistem 

• Të bëjnë dallimin e ndotjes natyrore dhe asaj të 
bërë nga njeriu 

• Të hulumtojnë çështjet lokale të mjedisit. 
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• Të kuptojnë rolin e ruajtjes se ambientit në 
zhvillimin e turizmit. 

 
 

 
Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e 

tё nxёnit tё studentit) 
Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithësej 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrimet teorike 
laboratorike 

1 15 15 

Punë praktike    
Kontaktet me mësimdhënësit 
– konsultimet 

2 4 8 

Ushtrime në terren 3 2 6 
Kollokiume – seminare 2 1 2 
Detyra të shtëpisë    
Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose në 
shtëpi) 

2 15 30 

Përgatitja përfundimtare në 
provim 

2 3 6 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste, kuiz, provim final) 

3 1 3 

Projektet, prezantimetetj - - - 
Total                                                                                                            100 
Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Ligjërata të kombinuara me raste studimi dhe 
diskutime në klasë.  
 

  
Metodat e vlerësimit: Studentët do të vlerësohen duke përdorur elementët e 

mëposhtëm: 
 

• Vijimi i ligjeratave:  5%                                             
• Testi I: 15% 
• Puna grupore në detyra dhe raste studimi: 20% 
• Provimi përfundimtar  50% 

Total: 100%. 
Literatura  
Literatura bazë:   1. Aliu M., (2020): Ndotja e Ambientit (Dispensë), 

Ferizaj. 
2. Halili F., Gashi A., Ibrahimi H., (2007) “Ekologjia e 

Mjediseve të Ndotura”, Prishtinë. 
3. Veselaj Z., (2009) “Njeriu dhe Mjedisi Jetësor”, 

Prishtinë. 
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Literatura shtesë:   1. Essentials of Ecology, 5th, G. Tyler Miller, Jr. and 
Scott E. Spoolman, 2009. 

2. Environmental & Pollution Science, 3th, Ian L. 
Pepper, Charles P. Gerba, Mark L. Brusseau, 2006. 

3. Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines 
for Planning and Management, Paul F. J. Eagles, 
Stephen F. McCool 
and Christopher D. Haynes, 2002. 

 
 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UP-së. 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 
Java Ligjerata që do të zhvillohet 
Java e parë: Ekosistemi dhe funksionimi i ekosistemit 

 
Java e dytë: Qarkullimi i materies dhe energjisë në ekosistem 

 
Java e tretë: Ciklet biogjeokimike 

 
Java e katërt: Përmasat dhe llojet e ndotjes së ambientit jetësor 

 
Java e pestë:   Njeriu faktor dhe shënjester i ndotjes së ambientit 

 
Java e gjashtë: Ndotja e mjedit nga industritë prodhuese 

 
Java e shtatë:   Testi I Irë intermediar 

 
Java e tetë:   Mbeturinat dhe Kimikatet si ndotës të mjedisit 

 
Java e nëntë:   Ndotja dhe monitorimi i ndotjes së ujit, ajrit dhe tokës 

 
Java e dhjetë: Metodat e trajtimit të mbetjeve 

 
Java e njëmbëdhjetë: Ndotja nga ujrat e zeza 

 
Java e dymbëdhjetë:   Bashkëveprimi midis turizmit dhe mjedisit 

 
Java e trembëdhjetë:     Presioni mbi burimet natyrore 

 
Java e katërmbëdhjetë:   Dëmtimi i ekosistemeve 

 
Java e pesëmbëdhjetë:    Kërcënimet mjedisore ndaj turizmit. 
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• Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë 
institucionin dhe rregullat akademike 

• Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë  i vëmendshëm 
në orën mësimore 

• Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e ID në teste dhe provim 
 

 
 
 


