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SYLLABUS për lëndën: Biologjia e shtazëve 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Universiteti i Prizrenit ,, Ukshin Hoti” 

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit 

Drejtimi: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 

Titulli i lëndës: Biologjia e shtazëve 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i parë , semestri i parë 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: E hënë / 1300-1515 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.ass. Dr. Albana Milaimi 

Detajet kontaktuese:  Mob. +377/44-187-368 

E-mail: albana.milaimi@uni-prizren.com 

albanaplakiqim@gmail.com     
 

Përshkrimi i lëndës Qeliza si njësi themelore të jetës. Metodat në 

biologjinë qelizore. Struktura dhe funksioni i 

qelizave eukariote dhe prokariote (organizmat 

njëqelizorë dhe shumëqelizorë); membranat 

qelizore dhe transporti membranor; kompartmentet 

qelizore; energjia dhe metabolizmi; citoskeleti; cikli 

qelizor dhe sinjalizimi qelizor; struktura dhe 

funksioni i indeve . 

Morfologjia dhe fiziologjia e sistemeve të 

ndryshme të organeve te shtazët. Ndërveprimi midis 

kafshëve dhe mjedisit të tyre; ndryshimet e mjedisit 

dhe ekosistemi; 

Karakteristikat morfologjike, biologjike dhe 

ekologjike të shtazëve më të rëndësishme dhe tipike 

të taksoneve të pyjeve tona: Nematoda, Arachnida, 

Myriopoda, Insekta, Amphibia, Reptilia, Aves dhe 

Mamalia. Sistematika dhe determinimi i insekteve, 

veçanërisht insektet fitofage-dëmtuese të pyjeve 

Kosovare. Dinamika e populacioneve. 

 

Qëllimet e lëndës: Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studentëve 

t’u ofrojë njohjen e proceseve biologjike themelore 

nga niveli qelizor e deri në nivel organesh apo 

organizmit shtazor. Fitimi i njohurive lidhur me 

morfologjinë, biokiminë, etologjinë dhe ekologjinë 

e shtazëve pyjore dhe rëndësinë e tyre për drunjtë 
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dhe pyjet. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jetë në 

gjendje që: 

1. Të diskutojnë ndërtimin dhe funksionin e 

strukturave qelizore. 

2. Të kuptojnë dhe të dijnë më shumë për 

shumëllojshmërinë, morfologjinë dhe 

fiziologjinë e organizmave shtazorë.  

3. Të dijnë parimet bazë të aspekteve 

biologjike dhe ekologjike të shtazëve më të 

rëndësishme dhe tipike të pyjeve. 

4. Të kuptojnë rëndësinë e organizmave 

shtazorë në funksion të ambientit. 

5. Të zbatojnë njohuritë teorike në praktike. 

 

Kontributi ne ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të 

nxënit të studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

6/semestër - 6 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 4/semestër - 4 

Detyra të  shtëpisë 5/semestër - 5 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

5 15 75 

Përgatitja përfundimtare për 

provim 

6/semestër - 6 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

4/semestër - 4 

Projektet,prezantimet ,etj 

  

5/semestër - 5 

Totali    180 orë 

Metodologjia e mësimdhënies:   Ligjërata, diskutime, ushtrime laboratorike, 

ekspedita konsultime,projekte të pavarura, detyra 

shtëpie, kollokuiume,provime. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi përfundimtar paraqet shumën: 

1. Vlerësimi i parë (kolokvium): 20%,  

2. Seminaret ose angazhime  tjera: 10%,  

3. Vijimi i rregullt: 10%, 

4. Provimi final: 60%,   

            Totali: 100 %   
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Literatura  

Literatura bazë:   1. Elezaj, R.I., Letaj, Rr. K.(2012): Biologjia 

qelizore. Universiteti I Prishtinës. Prishtinë. 

Literatura shtesë:   2. Isa Elezaj, Kasum Letaj. Biologjia qelizore. 

Universiteti i Prishtinës, 2012, Prishtinë. 

3. Dervish Rozhaja. Fiziologjia krahasuese. 

Akademia e Shkencave dhe Arteve e 

Kosovës, 2002, Prishtinë.  

4. Ruppert, E.E., Barnes , D.R., 1996. 

Invertebarate zoology. Sixth edition. 

Saunders College Publishing. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Qeliza si njësi themelore e jetës (Karakteristikat e 

përgjithshme të qelizës); Metodat ne Biologjinë qelizore;  

Struktura dhe funksioni i qelizave eukariote dhe prokariote 

Java e dytë: Membrana qelizore; Përbërja kimike dhe transporti 

membranor 

Java e tretë: Kompartmentet (organelet) brendaqelizore; Funksioni i 

mitokondrive në metabolizmin qelizor; Citoskeleti 

Java e katërt: Cikli qelizor; Kontrolli i ciklit qelizor; Sinjalizimi qelizor 

Java e pestë:   Struktura dhe funksioni i indeve shtazore 

Java e gjashtë: Sistemi i organeve te tretjes 

Sistemi i qarkullimit te gjakut 

Sistemi i organeve te frymëmarrjes 

Java e shtatë:   Sistemi i organeve për sekretim 

Sistemi i organeve për lëvizje 

 Vlerësimi i parë intermedier 

Java e tetë:   Sistemi nervor 

Sistemi i organeve shqisore 

Java e nëntë:   Sistemi endokrin  

Sistemi imun 

Java e dhjetë: Reprodukimi dhe zhvillimi embrional 

Java e njëmbëdhjetë: Ekologjia e përgjithshme; Ndryshimet e mjedisit dhe 

ekosistemi. 

Java e dymbëdhjetë:   Nematoda, Arachnida 

 Vlerësimi i dytë intermedier 

Java e trembëdhjetë:     Myriopoda, Insekta; Sistematika dhe determinimi i insekteve, 

fitofage-dëmtuese të pyjeve te Kosovës. 

Java e katërmbëdhjetë:   Amphibia, Reptilia 

Java e pesëmbëdhjetë:    Aves, Mammalia. 

Plani i dizajnuar i mësimit– Ushtrimet:   

Nr. Ushtrimet laboratorike që do të zhvillohen 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Pjesëmarrja e rregullt dhe aktive e studentëve në ligjërata, ushtrime (pjesën praktike) dhe 

se punë seminarike 

Mbajtja e qetësisë në mësim, shkyçja e telefonave celular, hyrja me kohë në sallë të 

mësimit etj.. 

 

1. Mikroskopi dhe mikroskopimi 

2. Ndërtimi i qelizës prokariote  

3. Ndërtimi i qelizës eukariote 

4. Kultura e Parameciumit 

5. Mitoza dhe Mejoza 

6. Indi epitelial 

Indi lidhor 

7. Indi muskulor 

Indi nervor 

8. Ventilacioni i mushkërive 

9. Sistemi i qarkullimit te gjakut te bretkosa 

10. Grupet e gjakut  

11. Organet e brendshme te bretkosa 

12. Gametogjeneza (Spermatogjeneza dhe Ovogjeneza) 

13 Zhvillimi embrional i amfibeve 

14 Zhvillimi embrional i shpezëve 

15 Determinimi i insekteve  


