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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe 
Teknologjisë së Drurit 

Titulli i lëndës: Arti dekorativ në interier 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Dr. Agron Bajraktari 

Detajet kontaktuese:  agron.bajraktari@ushaf.net 

 

Përshkrimi i lëndës 
Në këtë lëndë trajtohet arti dekorativ ne hapësirat 
e mbrendshme, menyrat dhe stilet e dekorimit. 

Qëllimet e lëndës: 

Qëllimi i lëndës është që të studiohen arti 
dekorativ në hapësirat e mbrendshme. Njohja me 
historinë e artit dekorativ, stile, strukturat, 
procestet, inspirimi dhe elementet decorative në 
raport me hapësirën.  

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të këtij moduli, studentët do të 
jenë në gjendje të: 

 Analizojnë dhe kuptojnë nevojën e hapësirës se 
se si duhet dekoruar, 

 Të kalkuloj sasinë e duhur të elementeve 
decorative në hapësirën e caktuar. 

 Kuptojnë procesin dhe të i njohin të gjitha 
standardet në artin dekorative. 

 Projektojnë në cfarë do hapësire dhe të i 
realizojnë kërkesat decorative të klientit. 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit 

(gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike  1  5 5 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 2 4 

Ushtrime  në teren  2  4  8 

Kollokfiume,seminare       

Detyra të  shtëpisë  1 7  7 

Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose në 

2 15 30 
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shtëpi) 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

      

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

2  1 2 

Projektet, prezentimet, etj 4 2 8 

Totali    124 

Metodologjia e mësimëdhënies:   
Ligjerata dhe ushtrime të kombinuara me raste te 
studimit dhe diskutime në klasë 

Metodat e vlerësimit: 

Provim final i vlerësuar me 60% të notës. Provimi 
përbëhet prej pyetjeve me përgjigje të mundshme, 
dhe 30% nga projekti si de 10% nga pjesëmarrja 
dhe aktiviteti i studentit. 

Literatura  

Literatura bazë:   
1. Homebody: A Guide to Creating Spaces You 

Never Want to Leave Hardcover – by Joanna 
Gaines 

Literatura shtesë:   
2. Joyful: The Surprising Power of Ordinary 

Things to Create Extaordinary Happiness 
Hardcover – by Ingrid Fetell Lee 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë 
ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme.  

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Arti Dekorativ - hyrje 

Java e dytë: Historia e artit dekorativ  

Java e tretë: Historia e artit dekorativ  

Java e katërt: Historia e artit dekorativ  

Java e pestë:   Psikologjia e artit dekorativ 

Java e gjashtë: Strukturat në artin dekorativ 

Java e shtatë:   Simetria në artin dekorativ 

Java e tetë:   Proporcioni në artin dekorativ 

Java e nëntë:   Stilet në artin Dekorativ 

Java e dhjetë: Stilet në artin Dekorativ 

Java e njëmbedhjetë: Stilet në artin Dekorativ 

Java e dymbëdhjetë:   Proceset në artin dekorativ 

Java e trembëdhjetë:     Elementet në artin dekorativ 

Java e katërmbëdhjetë:   Inspirimi  

Java e pesëmbëdhjetë:    Prezantimi i projekteve 


