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Të dhëna bazike të lëndës 

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

Titulli i lëndës: 
Ndriçimi, ngjyrat dhe akustika në dizajnin e 
interierit 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Dr. Agron Bajraktari 

Detajet kontaktuese:  agron.bajraktari@ushaf.net 

 

Përshkrimi i lëndës 

Në këtë lëndë trajtohet problematikat e 
ndriçimit, ngjyrave dhe akustikës në interier. 
Studentët do të kenë mundësin të njoftohen më 
shumë rreth këtyre tri lëmive. 

Qëllimet e lëndës: 

Qëllimi i lëndës është që të studiohen ndriçimi, 
ngjyrat dhe akustika në interier. Filluar me 
mësimin e sistemeve të ngjyrave, diagramin e 
ngjyrave, impaktin psikologjik të ngjyrave, 
historikun e ngjyrave në interier, puna me 
ngjyra, problemet me ngjyra, kurse në pjesën e 
ndriçimit do trajtohen përceptimi, psikologjia, 
shkëlqimi, ngjyra, ndricimi natyral, llampat me 
flak, fotometria, kontrollimi i ndriçimit në 
interior dhe në lëminë e akustikës do studiohen 
parimet e akustikës dhe planifikimi. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

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

 Analizojnë dhe kuptojnë nevojën e hapësirës 
se cfarë ngjyre, ndriçimi dhe akustike duhet 
aplikuar, 

 Të kalkuloj sasinë e dritës, ngjyrave dhe 
akustikës që duhen për hapesirën e caktuar. 

 Kuptojnë procesin dhe të i njohin të gjitha 
standardet e ngjyrave, ndriçimit dhe 
akustikës. 

 Projektojnë në cfarë do hapësire në këto tri 
lëmi. 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit  
(gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) 
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Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike       

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 2 4 

Ushtrime  në teren  2  4  8 

Kollokfiume,seminare       

Detyra të shtëpisë  4  3  12 

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

4 15 60 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

      

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

2  1 2 

Projektet, prezentimet, etj 4 1 4 

Totali  

 
  152 

 

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

Metodat e vlerësimit: 

Provim final i vlerësuar me 100% të notës. 
Provimi përbëhet prej pyetjeve me përgjigje të 
mundshme, pyetje të hapura, dhe tre projekteve, 
njëri për ngjyrat tjetri për ndriçimin dhe i fundit 
për akustikën.  

Literatura  

Literatura bazë:   

1. Color in Interior Design (Hardcover)by 
John Pile, 

2. Interior Lighting for Designers, 4th 
Edition (Hardcover)by Gary Gordon 

3. Acoustics and Sound Insulation, 1st 
Edition by Eckard Mommertz 

Literatura shtesë:   

4. Color for Interior Design Hardcover – 
May 1, 2005 

5. by Ethel Rompilla, 

6. Complete Lighting Design: A Practical 
Design Guide for Perfect Lighting 
(Quarry Book) Paperback – July 1, 2006 
by Marilyn Zelinsky-Syarto (Author) 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

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

 

 

Java e parë: Ngjyrat dhe Ndricimi - hyrje 

Java e dytë: Sistemet dhe standardet e ngjyrave në interier 

Java e tretë: Diagrami e ngjyrave në interior 

Java e katërt: Impaktin psikologjik i ngjyrave në interier 

Java e pestë:   Historiku i ngjyrave në interior 

Java e gjashtë: Puna me ngjyra në interier 

Java e shtatë:   Problemet me ngjyra në interier 

Java e tetë:   
Përceptimi përmes ndriçimit,  Impakti i ndriçimit në 
psikologji 

Java e nëntë:   Shkëlqimi, ngjyra dhe ndriçimi natyral 

Java e dhjetë: Llampat me flak dhe të tjera,  Fotometria 

Java e njëmbedhjetë: Kontrollimi i ndriçimit në interier. 

Java e dymbëdhjetë:   Parimet akustike në dizajnin e interierit 

Java e trembëdhjetë:     Planifikimi akustik 

Java e katërmbëdhjetë:   Raste studimi projekte të realizuara akustike 

Java e pesëmbëdhjetë:    
Realizimi i pjesës praktike me studentët ku do kenë 
mundësi te i shohin projektet me ngjyrosje dhe ndriçuese 
me moderne.   


