Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
aqMësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti i Edukimit – Prishtinë
Evolucioni organik
Bachelor
Zgjedhore
Viti II,semestri i IV-te 2013/2014
2+1
5
Ligjerata: 900-1115 e enjte Laboratori i Fizikës
Prof.Dr.Skender Beqa
Skenderbeqa@gmail.com Tel: 044/893-433
Konsultimet: E enjte 1115-1200
Kursi është i ndare ne disa pjese. Njohja me
evulcionin organik, i cili merret me studimin se si
eshte paraqite jeta ne toke. Shpjegon faktet se si
eshte kontinuiteti i jetës ne toke. Evolucioni organik
shpjegon shumllojshmerine e qenjeve te gjalla ne
bote dhe faktorët qe kane ndikuar ne paraqitjen e
këtyre ndryshimeve. Rroli i trashegimise dhe
variabilitetit ne formimin e llojeve. Zhvillimin
historik te botes se gjalle. Paraqitja e njeriut dhe
mendimet e ndryshme per krijimin e tij dhe
evolucionin e tij.
Me kursin studentet do te: fitojne njohuri per
shkencën e evolucionit organik, njihen me teorite e
ndryshme qe shpjegojnë krijimin e botes se gjalle,
njihen me teoritë e mbajtjes se kontinuitetit te botes
se gjalle, njihen me shumllojshmerine e botes se
gjalle, dhe faktorëve qe kane ndikuar ne formimin e
tyre, njihen me paraqitjen e njeriut, evolucionin e
tije, trajtohen mendimet e ndryshme per rrolin dhe
arsyen e egzistences se tije.
Pas përfundimit të kursit, studentët do të fitojnë
njohuri për qfaqjen e qenjeve te gjalla ne toke,
njihen me teoritë e ndryshme te formimit te botes se
gjalle. fitojnë njohuri per zhvillimin historik te botes
se gjalle, dhe faktorëve qe ndikojnë ne kete zhvillim.
Te fitojnë njohuri per trashegemine dhe rrolin e tije
ne evolucionin orgsnik. Te fitojnë njohuri per
evolucionin e njeriut.Te fitojnë njohuri per
mendimet e ndryshme qe egzistojne per ne lidhje me
kete problem. Te njihen me teorine kreacioniste dhe
asaj rastesore.
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Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

Orë
2

Ditë/javë
15

1
1

2.5
1
2
2

Gjithësej
30

15
15

15
15

15
15

5
15
30

15

30

2

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Ligjerata,puna ne grupe

Metodat e vlerësimit:

Vijimi I rregullt ne ligjerata
5%
Vijimi I rregullt ne ushtrime
5%
Kollofiumi I pare
40%
Pune e pavarur e studentit-projekte 10%
Kollofiumi I dyte
40%
Totali
100%

Literatura
Literatura bazë:

Bajrami Z. Evolucioni Tirane 2011.
R. Pavle Evolucioni organikPrishtine 1961

Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:

Ligjerata që do të zhvillohet
Prezantimi me syllabusin e lendes.
Shenimet paleontologjike mbi evolucionin organik koha
gjeologjike si formohen fosilet.
Randesia e ngjajshmerive dhe dallimeve te ne ndërtimin
trupor te organizmave per teorin e evolucionit.
Shenimet biogjeografike te evolucionit organik, zonat
zoogjeografike
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Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Zhvillimi historik i ideve te evolucionit organik. 7
Zhvillimi i mësimit te Darvinit dhe lufta per darvinizëm.
Kollofium
Krijimi i jetës dhe zhvillimi i botes se gjalle
Krijimi i materjeve te thjeshta organike dhe evolimi i tyre
ne bashkdyzime te përbëra.
Krijimi qenjeve te gjalla te para
Trashegimi dhe variabiliteti si faktorë te kontinuitetit te
jetës dhe evolucionit te saje.
Selekcionimi natyral si faktorë i evolucionit organik
Rruget e evolucionit
Origjina e njeriut dhe evolucioni i tije
Kollofiumi i dyte.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studentet jane te obliguar:
Te jene te rregullt ne ligjerata dhe ushtrime,
Te jene te sakte me kohen
Ti permbahet te gjitha rregullave edukativo-arsimore.
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