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Programi  Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 

Titulli i lëndës: Meterologjia 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i dytë ,  

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: semestri i III 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Ylli Kortoçi 

Detajet kontaktuese:  Mob. +377 45846817 

E-mail: ylli.kortoci@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës Meteorologjia është degë e shkencës që studjon 
atmosferën e planetit Tokë. Më konkretisht, 
meteorologjia studjon klimën dhe motin. Klima, krahas 
tokës, si një nga përbërësit e mjedisit natyror, ushtron 
një ndikim të vazhdueshëm mbi poceset jetësore të 
botës së gjallë, në përgithësi, dhe të bimësisë pyjore, në 
veçanti. Brenda zonës së këtyre marrëdhënieve 
bioekologjike, shfrytëzimi me frytshmëri i pasurive 
klimatike të territorit në dobi të shtimit të prodhimit 
pyjor, kërkon njohjen e karakteristikave të kushteve 
klimatike të çdo krahine e zone, lidhur me kërkesat 
biologjike të bimëve pyjore. 

Për këtë qëllim, në programin e modulit të 
Meteorologjisënë nivel Bachelor për studentët e 
Departamentit të Pyjeve, trajtohen tërësi konceptesh, 
parimesh dhe ligjësish, që lidhen me rrezatimin diellor, 
me rrezatimin termik tokësor dhe atmosferik; me 
temperaturën e ajrit dhe të tokës; me lagështinë e ajrit 
dhe të madhësive me anën e të cilëve ajo vlerësohet; me 
produktet e para (mjergulla, retë) dhe me produket e 
dyta (reshjet) të kondesimit; me shpejtësinë dhe 
drejtimin e erës; me meteorologjinë dinamike, me 
faktorët klimëformues dhe sistemet klimatike,  
mikroklimës, fitoklimës, klimës malore, me klimën e 
Shqipërisë.  

Në program jepet një përshkrim i shkurtër i 
përbërësve të rrezatimit diellor, të rrezatimit termik të 
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tokës dhe të atmosferës, i bilancit të energjisë në 
sipërfaqen e tokës, siedhe jepen ekuacionet për 
vlerësimin e përbërësve të rrezatimit diellor dhe atë 
termik. 

Ndryshimet e temperaturës së ajrit dhe të tokës 
në përgjigje të proceseve të shkëmbimit të energjisë 
rrezatuese, termike dhe latente, përhapja e ndikimeve të 
këtyre dukurive në ajër dhe në profilin e tokës me anën 
e një seri procesesh transporti (shkëmbimi termik, 
konveksioni, rrezatimi termik), ritmi i të cilëve varet 
nga vetitë termike të ajrit dhe të tokës, janë probleme që 
trajtohen në këtë pogram mësimor. 

Programi mësimor përmban një përmbledhje 
njohurish mbi proceset e avullimit, kondesimit dhe të 
shpërhapjes së avullit të ujit në atmosferë si edhe 
pasqyra dhe ekuacione për njehsimin e madhësivë që 
karakterizojnë përmbajtjen e lagështisë së ajrit në 
atmosferë. Ai përmban njohuri mbi kushtet dhe 
mekanizmat e formimit të reshjeve në atmosferëe, mbi 
llojet dhe karakteristikat sasiore të reshjeve dhe 
mënyrën e njehsimit të reshjeve efikase. Një vend të 
rëndësishëm zenë njohuritë mbi analizën e frekuencës 
dhe shpërndarjes hapësinore të reshjeve. 

Një vend të veçantë në program, i kushtohet 
elementit meteoroogjik të erës. Po ashtu, trajtohet edhe 
qarkullimi i ajrit në atmosferë (masat ajrore, frontet 
atmosferikë, ciklonet dhe anticiklonet), si edhe kuptimi 
i motit dhe parashikimi i tij. 

Kuptimi i klimës, mikroklimës, fitoklimës dhe 
klimës malore; faktorët klimëformues; sistemet 
klimatike dhe kriteret e klasifikimit të klimës; faktorët 
që përcaktojë klimën e Shqipërisë dhe zonat dhe nën 
zonat klimatike të vendit tonë, zenë një vend të 
rëndësishëm në këtë program mësimor.  

Pjesa praktike e programit mësimor përmban 
ato punë laboratorike, të cilatjanë më të domosdoshme 
për një njohje dhe përvetësim sa më të thellë të 
nocioneve dhe ligjësive më themelore të Meteorologjisë, 
të metodave të analizës dhe përpunimit të të dhënave 
eksperimentale, si edhe për aftësimin praktik të 
studentëve në përdorimin e aparaturave meteorologjike 
dhe njohja e karakeristikave të tyre. Po ashtu, çdo punë  
laboratori përmban edhe materiale të tjera (pyetje 
kontrolli, pyetje me përgigje me shkrim, pyetje me 
përgigje me selektim), që kanë lidhje me një vlerësim 
real dhe sistematk gjthëvjetor të studentëve dhe, duke 
qënë e tillë, të arrijë të ndihmojë jo vetëm përvetësimin 
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aktiv dhe të qëndrueshëm të njohurive mësimore, por 
edhe të nxisë tek ata pasionin e leximit dhe të studimit 
të përhershëm.  

Programi i Meteorologjisë për nivelin e studimit 
Bachelor, është ndërtuar në mënyrë të tillë që studentët 
që duan të vijojnë kursin e mëtejshëm të studimit në 
nivelin e masterit profesional dhe atë shkencor në 
profilet e pyjeve, të jenë të aftë për përafrime shkencore 
aplikative. Aspektet e praktikave laboratorike dhe 
seminareve të përfshira në program krijojnë baza të 
mirëfillta për kërkime në grup dhe individuale. 

Përmes këtij programi mësimor synohet që 
nëpërmjet strukturës dhe trajtimit të problemeve, të 
ndihmojë studentët në formimin e tyre meteorologjik, 
që përmes trajtimit të integruar të koncepteve, 
metodave dhe apararurave t’ju mundësojë atyre 
përvetësimin solid të shkencave pyjore, të sigurojë 
paisjen e tyre me njohuri dhe koncepte që i ndihmojnë 
ata për arsimimine tyre të mëtejshëm, për trajnimin dhe 
më tej për  punësimin në fusha të tjera teknike të 
përafërta me ato pyjore.  

Qëllimet e lëndës:  Përshkrimi i strukturës vertikale dhe i përbërjes së 
ajrit si dhe dallimi ndërmjet klimës motit dhe 
parashikimit të motit; 

 Shpjegimi sesi rrezatimi diellor, tokësor dhe ai 
atmosferik ”pompon” energji në atmosferë; 

 Përshkrimi sesi matet temperatura dhe trysnia e 
ajrit dhe shpjegimi i shaqve të ndryshimet që 
pësojnë këta elementë meteorologjikë në atmosferë;   

 Njohja e implikimeve të aftësisë që ka uji të ekzistojë 
në gjendje të gaztë (avull uji), të lëngët dhe të ngurtë 
(kristale akulli) brenda një intervali të vogël të 
ndryshimit të vlerave të temperaturës dhe trysnisë 
së  ajrit afër sipërfaqes së tokës; 

 Kuptimi i ciklit natyror hidrologjik të ujit në 
atmosferë dhe shpjegimi i shkaqeve kryesorë të 
formimit të mjegullave, reve dhe reshjeve (shiu, 
bora, breshëri); 

 Demonstrimi i një kuptimi të shkaqeve të formimit 
të erës, si edhe sesi vlerësohet ajo; 

 Listimi i llojeve dhe i shkaqeve të formimit të 
masave ajrore; 

 Përshkrimi i dukurive të motit që kanë lidhje me 
frontin atmosferik të ngrohtë, të ftohtë dhe të 
okluzionit; 

 Njohja e ndikimit të cikloneve dhe të anticikloneve 
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në llojin e motit; 

 Njohja e teknikave kompjuterike, si edhe leximi dhe 
interpretmimi i hartave sinoptike për parashikimin 
e motit; 

 Kuptimi i ndryshimeve klimatike të shkaktuara nga 

shkaqe natyrore dhe njerëzore. 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Pas perfundimit te ketij kursi studenti duhet te jene ne 
gjendje te: 

 Përshkruajne dhe transmetojne një tërësi njohurish, 

konceptesh dhe parimesh meteorologjike bazë, duke 

e vënë theksin në kuptimin dhe zbatimin praktik të 

tyre në sistemet pyjore, me qëllim formimin e bazës 

teorike të nevojshme për përvetësimin të shumë 

disiplina të tjera të programit të studimit në nivel 

Bachelor për studentët e Departamentit të Pyjeve;  

 Njohin elementet meteorologjike, proceset dhe 

mekanizmat që qeverisin ose ndikojnë mbi motin 

dhe klimën;  

 Zoterojne aftësim praktik në përdorimin e 

aparaturave meteorologjike, në kryerjen e 

eksperimenteve, në paraqitjen e rezultateve dhe 

vlerësimin e gabimeve në matje. 

 

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    

Kolokviume,seminare 2/semestër - 2 

Detyra individuale 6/semestër - 6 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

4 15 70 

Përgatitja përfundimtare për 

provim 

6/semestër - 6 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

6/semestër - 6 

Projektet,prezantimet ,etj 

  

7/semestër - 7 
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Totali  

 

  180 orë 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   Ligjërata, diskutime, ushtrime laboratorike, 

ekspedita, konsultime, seminare, projekte të 

pavarura, detyra shtëpie, kolokviume, detyre kursi, 

provime. 

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë (kolokvium): 15%,  

Seminaret ose angazhime  tjera: 10%,  

Vijimi i rregullt: 5%,  

Provimi final: 70%,  

Total: 100%. 

Mjetet e konkretizimit  Komputer, projektor, tabelen ,paisje laboratorike, 

etj. 

Literatura  

Literatura bazë:   Spiro Grazhdani. 2010. Punë Praktike në Fizikë-
Meteorologji. Shtëpia botuese: REDONA 
PUBLISHIND, 344 f. 

 Literatura shtesë:   Spiro Grazhdani. 2005. Praktikumi i 

Agrometeorologjisë. Shtpia botuese: 

erikbotime, 309 f. 

C. Donald Ahrens. 2009. Meteorology Today: An 

Introduction to Weather, Climate, and the 

Environment, 9th Edition. Brooks/Cole, 

CengageLearning, 599 pp. 

Frederick K. Lutgens, Edward J. Tarbuck, Dennis 
G. Tasa. 2015. The Atmosphere: An Introduction 

to Meteorology, 13th edition. Prentice Hall, 528 

pp. 

James Holton & Gregory J Hakim . 2012. An 

Introduction to Dynamic Meteorology, 5th 

Edition. Academic Press, 552 pp. 
John Marshall. 2008. Atmosphere, Ocean, and 

Climate Dynamics, 8 edition. Academic Press, 

Inc., 319 pp. 

Roger G. Barry. 2009. Atmosphere, Weather and 

Climate - 9th edition. Routledge N. Y., 399 pp. 

 

 Plani i dizajnuar i mësimit:   

 Java  Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Atmosfera 

Java e dytë: Rrezatimi dillor dhe përbërësit e tij 

Java e tretë: Rrezatimi termik tokësor dhe ai atmosferik 

Java e katërt: Temperatura e tokës 

Java e pestë:   Temperatura e ajrit 

https://www.amazon.com/C.-Donald-Ahrens/e/B001IGQGO4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Frederick-K.-Lutgens/e/B001IGV67Q/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Edward+J.+Tarbuck&search-alias=books&field-author=Edward+J.+Tarbuck&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Dennis+G.+Tasa&search-alias=books&field-author=Dennis+G.+Tasa&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Dennis+G.+Tasa&search-alias=books&field-author=Dennis+G.+Tasa&sort=relevancerank
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1001484&locale=en_US
http://store.elsevier.com/authorDetails.jsp?authorId=ELS_1105183&locale=en_US
http://www.textbooks.com/Author/John_Marshall.php?CSID=AKKSDAA2JAQDMTUTDTMKCMSCB
http://www.textbooks.com/Author/Roger_Barry.php?CSID=AKKSDD3SB2TK22TAMK2D2TSOB
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

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

në punë seminarike 

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

mësimit etj.. 

 

Java e gjashtë: Lagështia e ajrit 

Java e shtatë:   Kondesimi i avujve të ujit në atmosferë 

 Vlerësimi i parë intermerdier 

Java e tetë:   Meteorologjia dinamike 

Java e nëntë:   Qarkullimi i ajrit në atmosferë 

Java e dhjetë: Meteorologjia malore 

Java e njëmbëdhjetë: Parashikimi i motit 

Java e dymbëdhjetë:   Metoda përpunuese e të dhënave meteorologjike 

Java e trembëdhjetë:     Klima 

Java e katërmbëdhjetë:   Klima e Kosoves 

Java e pesëmbëdhjetë:    Ndryshimet klimatike  

 Vlerësimi i dytë intermerdier 

Plani i dizajnuar i mësimit– Ushtrimet:   

Nr. Ushtrimet laboratorike që do të zhvillohen 

1. Udhëzime mbi zhvillimin e ushtrimeve laboratorike 

2.  Matja e trysnisë së atmosferës me anën e barometrave 

3. Barografi dhe përpunimi i regjistrimit të tij 

4. Matja e temperaturës së ajrit dhe të tokës 

5. Termografi dhe përpunimi i regjistrimit të tij 

6. Matja e lagështisë së ajrit me anën e psihrometrit Assman, August (ose i stacionit) 

dhe hygrometrave 

7. Hygrografi dhe përpunimi i regjistrimit të tij 

8.  Seminari nr. 1 

9.  Vlerësimi i shpejtësisësë erës 

10. Matja e reshjeve me anën e pluviometrave dhe regjistrimi i tyre me anën e 

pluviografit 

11. Matja e diellëzimit faktik me anën e heliografit universal 

12. Matja  e rrezatimit diellor 

13. Vlerësimi i evapotranspirimit të bimës referuese dhe i koeficientëve bimorë 

14. Seminari nr. 2: Temat 9 - 13 

15.  Praktike mbi ndryshimet klimatike 


