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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Shkencave të Jetës dhe Mjedisit 

Titulli i lëndës: GIS për analizen e peisazhit 

Niveli: Bsc 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: III 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: E HËNË/ L 1000-1215 U:1300 – 1430 ; Salla: 5117 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr. Ferim Gashi 

Detajet kontaktuese:  ferimgashi@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës Kursi do te jete i ndare ne dy pjese. Ne pjesën e 

ligjëratave, do te mbulohen konceptet dhe komponentët e 

GIS-it dhe principet e Remote Sensing (RS) për qëllime te 

observimit te tokës. Me tutje, do te diskutohen te gjitha 

aftësitë themelore për trajtimin e shënimeve hapësinorë, 

analizimi dhe interpretimi i imazheve te nevojitur ne 

ekologjinë e peizazhit. Ne pjesën praktike, studentet do te 

elaborojne projektin e tyre duke aplikuar teknikat e GIS-it 

dhe RS ne shënimet hapësinorë.   

Qëllimet e lëndës: Kursi ka për qellim njohurinë e koncepteve dhe teknikave 

te Hyrjes ne GIS, projeksione dhe sisteme referuese 

gjeografike, analiza te shënimeve hapësinorë 

(vector/raster), menaxhimi i shënimeve hapësinorë, 

vizualizimi i shënimeve hapësinorë dhe krijimi i hartave, 

hyrje ne konceptet bazike dhe teknikat e RS, parimet e 

spektrit elektromagnetik, platforma dhe sensoret e RS, 

njohuritë me shënimet e imazheve, procedimi dhe 

analizimi, aplikimi i GIS dhe Remote Sensing ne shkencat 

ambientore. 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit me sukses të këtij kursi studentët do të 

jenë në gjendje që të: 

1. Të kuptojnë konceptet fundamentale te GIS, duke 

përfshire modelet e shënimeve hapësinore, analize 

hapësinore dhe parimet hartografike për pyetjet mbi 

peizazhin ekologjik. 

2. Të manipulojnë dhe menaxhojnë datasetet hapësinore 

ne mënyre adekuate. 

3. Të aplikojnë paketat bashkëkohorë te softuerit te GIS-it 

mbi datasetet ambientore. 

4. Të kenë një te kuptuar te koncepteve te RS dhe 

teknikave për qëllime ambientore. 

5. Të kuptojnë përmbajtjen e informatave te shënimeve te 

ndijuara larg (RS). 



 2 

6. Të dijne te marrin informata nga RS. 

7. Të analizojnë dhe te bëjnë pyetje kritike rreth 

metodave dhe rezultateve 

 

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 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike - - - 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1 15 

Ushtrime  në teren - - - 

Kollokfiume,seminare 2 2 4 

Detyra të  shtëpisë - - - 

Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose 
në shtëpi) 

2 45 90 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

2 20 40 

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

1 10 10 

Projektet,prezentimet ,etj 2 3 6 

Totali    240 

 

Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Ne pjesen e ligjeratave, temat prezentohen nga ligjeruesi 

perderisa pjesa praktike i dedikohet perfshierjes se 

studenteve e cila do te bazohet ne me shume ofrimin e 

pjesemarrjes aktive sesa teorike. Ne pergjithesi, 

prezentimet ne Power Point do te jene te ne dispozicion ne 

databazen reserve te koleksionit te fakultetit. Material 

shtese eventual do te sigurohet nga ligjeruesi. 

Metodat e vlerësimit:    

                                                                                         

 

Literatura bazë:    Gashi, F., Nikolli, P., Meha, M.,  (2016): Sistemet e 

informacionit gjeografik. Libri shkollor, Prishtinë.  

 Nikolli, P (2009): Përfitimi dhe përpunimi i imazheve 

satelitore. Shulu, Tirane. 

Literatura shtesë:    Nikolli, P (2013): Krijimi i hartave tematike me anën 

e ARCGIS ESRI, Tirane  

 GASHI, F., etj :Nomenklatura, Simbolet, Shenjat dhe 
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pozicionimi i hartës topografike 1: 25 000, Agjencia 

Kadastralë e Kosovës, Prishtinë, Kosovë. 

 

Java  

Java e parë: Njoftimi i studentëve me syllabusin e lëndës dhe me mënyrën e 

realizimit të tij  

Java e dytë: Njohuri të përgjithshme mbi GIS  

Java e tretë: Modelimi i të dhënave në GIS. 

Java e katërt: Modelet bazë të të dhënave 

Java e pestë:   Përgjithësime dhe format e tij 

Java e gjashtë: Sistemet e gjeoreferencimit 

Java e shtatë:   Vlersim I-re  

Harduerët edhe teknologjia e komunikimit për zbatimet e GIS 

Java e tetë:   Softuerët baze dhe baza e të dhënave për GIS 

Java e nëntë:   Burimet e të dhënave për GIS 

Java e dhjetë: Komunikimi i informacionit hapësinor 

Java e njëmbedhjetë: Disa nga përdorimet e GIS 

Java e dymbëdhjetë:   Analiza e kostos së GIS 

Java e trembëdhjetë:     Komunikimet ndërmjet përdorueseve dhe kompjuterëve 

Java e 
katërmbëdhjetë:   

Komunikimi i informacionit hapësinor 

Simbolizmi grafik i të dhënave 

Java e pesëmbëdhjetë:    Vlersim II-te/ Prezantimi i punimeve seminarike nga studentet 

 

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.  

 
Ushtrimet 
 
Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Njoftimi i studentëve me syllabusin e lëndës dhe me 

mënyrën e realizimit të tij 

Java e dytë: Njohuri të përgjithshme mbi ArcGIS 

Java e tretë:  Getting_Started 

Java e katërt:  Base_Map, Projections 

Java e pestë:   Data Entry 

Java e gjashtë:  Choropleth Mapping 

Java e shtatë:  Dot_Density_Mapping 

Java e tetë:   Graduated_Symbol_Mapping 

Java e nëntë:  Proportional_Symbol_Mapping 
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Java e dhjetë:  Flow Mapping 

Java e njëmbedhjetë:  Typography 

Java e dymbëdhjetë:    

Java e trembëdhjetë:    

Java e katërmbëdhjetë:   

Java e pesëmbëdhjetë:    

 


