
 1 
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Statusi lëndës: Semestrale-obligative 

Viti i studimeve: Viti III 

Numri i orëve në 

javë: 

3 

Vlera në kredi – 

ECTS: 

6 

Koha / lokacioni: Do të percaktohet 

Mësimëdhënësi i 

lëndës: 

Faruk Bojaxhi 

Detajet 

kontaktuese:  

faruk.bojaxhi@uni-prizren.com 

 

Përshkrimi i 

lëndës 

Kursi trajton në mënyrë të detajuar format e Menaxhimit të Pyjeve dhe 

resurseve pyjore, jep informata lidhur me pronësin dhe institucionet 

menaxhuese. Menaxhimi i qëndrueshëm pyjeve (veprimet 

multidiciplinare në dobi të ruajtjes së balancit mjedisor, social-

shpirtëror dhe ekonomik me qëllim të shfrytëzimit të qëndrueshëm të 

pyjeve). Ruajtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i vlerave të 

biodiversitetit natyror në pyje. Mirëmbajtja e ekosistemit në gjendje të 

shëndetshme dhe produktive. Ruajtja e tokës dhe e burimeve pyjore. 

Përfshirja e komunitetit-publikut në shfrytëzimin e qëndrueshëm të 

pujeve. Kontributi i vazhdueshëm në ekosistemin pyjor në dobi të 

ruajtjes së cilkit global ekologjik. Shfrytëzimi i qëndrueshëm i pyjeve 

dhe përfitimet e shumëfishta nga shoqëria-komuniteti. Respektimi i 

legjislacionit për pyjet. 

Qëllimet e lëndës: Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studentëve t’u ofrojë njohjen e 

principeve bazë për menaxhimin e pyjeve. Kjo parashihet të ndërlidhet 

edhe me përvoja praktike në ekosistem pylli në specifikat e pyjeve të 

Kosovës.  

Rezultatet e 

pritura të 

nxënies: 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje që të: 

 të diskutojnë lidhur me rëndësinë e ruajtjes së diversitetit biologjik, 

në veçanti ruajtjen e diversitetit biologjik në pyje  

 të kuptojnë dhe të dinë më shumë për ruajtjen e tokës dhe të 

burimeve ujore 

 të kuptojnë parimet bazë të ruajtjes së vazhdueshme të cikleve 

ekologjike në pyll por edhe të cikleve ekologjike globale  

 të kuptojnë rëndësinë e shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve si 
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dhe përfitimet e shumëfishta të komunitetit-banorëve lokal  

 njohuritë e fituara t’i zbatojnë në teori dhe në praktikë 

 

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

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 javë 45 

Ushtrime 

teorike/laboratorik

e 

2 5 javë 10 

Punë praktike 2 5 javë 10 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/ko

nsultimet 

1 10 javë 10 

Ushtrime  në teren 9 3 ditë 27 

Kollokfiume, 

seminare 

1 1 javë 1 

Detyra të  shtëpisë - - - 

Koha e studimit 

vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

2 10 javë 20 

Përgaditja 

përfundimtare për 

provim 

2 10 javë 20 

Koha e kaluar në 

vlerësim 

(teste,kuiz,provim 

final) 

7 1 javë 7 

Projektet,prezenti

met ,etj 

- - - 

Totali    150 

 

Metodologjia e 

mësimëdhënies:   

Ligjërata, diskutime, konsultime, ushtrime teknike, vizita ne terren, 

detyra kursi, rishikim legjistlacioni, kollokuiume, provime. 

Metodat e 

vlerësimit: 

Vijushmëria 10%;  Kollokfiumi 10%; Provimi final 80% 

 

Literatura bazë:    Guillermo A. Mendoza, Ravi Prabhu (2005): Combining 

participatory modeling and multi-criteria analysis for community-

based forest management. Forest and Ecology Management 207 

(2005) 145-156. www.elseiver.com/locate/foreco. 

 James, K. Agee, Carl, N. Skinner (2005): Basic principles of forest 

fuel reduction treatments. Forest and Ecology Management. 

211(2005) 83-96.  www.elseiver.com/locate/foreco. 

http://www.elseiver.com/locate/foreco
http://www.elseiver.com/locate/foreco


 3 

 Coney, R. (2004): The Precautionary Principle in Biodiversity 

Conservation and Natural Resource Management: An issues paper 

for policy-makers, researchers and practitioners. IUCN, Gland, 

Switzerland and Cambridge, UK. xi + 51pp. 

 Ewald Rametsteiner, Markku Simula (2003): Forest certification-an 

instrument to promote sustainable forest management. Journal of 

Environmental Management 67 (2003) 87- 

 

Literatura shtesë:   Planifikimi i Menaxhimit bazuar në Inventarizimin Nacional te Pyjeve, 

Planifikimi i Menaxhimit bazuar në Planet Afatxhata të Menaxhimit, 

Planifikimi i Menaxhimit bazuar në Planin Vjetor të Menaxhimit për 

sektorin Pyjor, 

Plani i Menaxhimit për zonat e Mbrojtura ne Kosovë, 

Plani i Menaxhimit bazuar ne Biodiversitetin ne Kosovë. 

 

Java  

Java e parë: Menaxhimi i qëndrueshëm pyjeve 

Java e dytë: Ruajtja dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i vlerave të biodiversitetit 

natyror në pyje 

Java e tretë: Mirëmbajtja e ekosistemit në gjendje të shëndetshme dhe produktive. 

Java e katërt: Ruajtja e tokës dhe e burimeve pyjore. 

Java e pestë:   Përfshirja e komunitetit-publikut në shfrytëzimin e qëndrueshëm të 

pyjeve. 

Java e gjashtë: Kontributi i vazhdueshëm në ekosistemin pyjor në dobi të ruajtjes së 

cilkit global ekologjik. 

Java e shtatë:   Shfrytëzimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe përfitimet e shumëfishta nga 

shoqëria-komuniteti. 

Java e tetë:   Respektimi i legjislacionit për pyjet. 

Java e nëntë:   Kollokfiumi 

Java e dhjetë: Inventarizimi Nacional i Pyjeve 

Java e 

njëmbedhjetë: 

Planifikimi bazuar ne Planet Afatxhata te Menaxhimit 

Java e 

dymbëdhjetë:   

Planifikimi Vjetor per sektorin Pyjor 

Java e 

trembëdhjetë:     

Planifikimi i Menaxhimit bazuar ne ligjet për zonat e Mbrojtura ne 

Kosovë, 

Java e 

katërmbëdhjetë:   

Planifikimi  i Menaxhimit bazuar ne rregullat dhe direktivat për 

Biodiversitetin ne Kosovë. 

Java e 

pesëmbëdhjetë:    

Modele te Planifikimeve të Menaxhimit nderkombëtarë 

Temat nga ushtrimet  

Java   

Java e parë: Konceptet e pergjitheshme te Menaxhimit te qendrueshem te pyjeve 

Java e dytë: Trajtimi i shembujve ne lidhje me biodiversitetin, ne Kosove dhe 

nderkombetare 
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Java e tretë: Prezantim me ekosistemet pyjore si dhe si te mirembahet funksioni i 

tyre gjate menaxhimit te pyjeve.  

Java e katërt: Roli i pyjeve ne funksion te mbrotjes se tokes si dhe menaxhimi i 

pyjeve ne permiresimin e cilesise se saj. 

Java e pestë:   Procesi i planifikimit dhe perfshirja e komunitetit ne vendimmarrje 

Java e gjashtë: Funksioni i ekosistemeve pyjore ne aspektin ekologjik, demonstrim 

praktik per mirembajtjen e rolit ekologjik 

Java e shtatë:   Zingjiri i vlerave te perfitimit gjate menaxhimit te pyjeve, perfitimi 

ekonomik, mjedisor dhe social 

Java e tetë:   Ligjet e aplikuara per menaxhim te pyjeve ne Kosove dhe ne nivel 

nderkombetar, demostrim praktik 

Java e nëntë:   Kollekfium 

Java e dhjetë: Konceptet e inventarizimit nacional, demostrim praktik me 

metodologjine, paisjet dhe processimi i te dhenave 

Java e 

njëmbedhjetë: 

Praktik ne pergaditjen e planeve te menaxhimit (10 vjeqar), fazat e 

hartimit si dhe aktivitetet per qdo faze 

Java e 

dymbëdhjetë:   

Demonstrim praktik, hartimi i planeve vjetore te shfrytezimit bazuar ne 

planet menaxhuese 

Java e 

trembëdhjetë:     

Hartimi i planeve menaxhuese per zonat me rendesi te veqante dhe 

zonat e mbrojtura 

Java e 

katërmbëdhjetë:   

Zbatimi i rregulloreve dhe direktivave gjate hartimit te planeve 

menaxhuese te pyjeve 

Java e 

pesëmbëdhjetë:    

Motodikat e planeve te menaxhimit ne vendet nderkombetare  

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata, marrin pjese ne vizita studimore 

ne terren (ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe 

mbajtja e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

 


