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Përshkrimi i lëndës 

Njohja me teknologjitë e saknimit 3D, Njohja me 
teknologjitë e printimit 3D, Materialet që përdoren 
në teknologjinë e printimit 3D, Njohuri të thelluara 
për Modelimi 3D dhe konceptet e tij, Identifikimi 
dhe zgjedhja e programet softuerik që përdoret në 
skanimin dhe printimin e objekteve 3D. Ndërhyrja 
në dizajnet e skanuara me anë të programeve 
softwerike. Skanimi i objekteve të ndryshme, 
ndryshimi i formës dhe përmasave, Printimi i 
objekteve të ridizajnuara 

Qëllimet e lëndës: 

Studenti do të përdor programe kompjuterike dhe 
pajisjet e nevojshme për skanim dhe printim të 
objekteve 3D. Do të jetë në gjendje që objektet qoftë 
të modeluara apo të skanuara në modin 3D ti printoj 
në printer 3D. Të njoftoj studentët me printimin Bio 
(Bioprinting), Të njihet me materialet e printimit 3D. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit  të  suksesshëm  të  kësaj lënde 
studenti do të jenë në gjendje të: 

 Klasifikojnë programet e përshtatshme skanim 
dhe printim 3D,  

 Bëjë skanimin e objekteve 3D, dhe printimin e 
objekteve 3D 

 Dijë për materialet që përdoren në printimin 3D,  

 Optimizoj objektet e skanuara, ti ndryshoj ato 
duke ndërhyrë ma anë të programeve të 
ndryshme. 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 13 26 



Ushtrime praktike 2 12 24 

Punë praktike në laborator 4 4  16 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 5 5 

Ushtrime në teren 4  3  12 

Kollokfiume,seminare  2  2 4 

Detyra të shtëpisë (projekte)  4 5  20 

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

2 9 18 

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

4  1 4 

Projektet,prezentimet ,etj 4 1 4 

Totali    128 

Metodologjia e mësimëdhënies:   

Ligjerata dhe ushtrime me detyra projekte të 
kombinuara me raste te analizës dhe diskutime në 
klasë 

Metodat e vlerësimit: 

Për studentët që futen në provim 

Vijimi&aktivitetet 10%, 

Projektet 50%, 

Provimi me shkrim 40% 

Për studentët që mbarojnë me teste intermediare 

Vijimi&aktivitetet 10% 

Detyra kursi 50 

Teste  I intermediar  20%, 

Testi II intermediar 20% 

Literatura  

Literatura bazë:   

1. Barnat Ch. 3D Printing; The next industrial 
revolution 

2. Bernier S, Reinhard T, Luyt B. Designe for 3D 
printing 

3. Barnat Ch. 3D Printing; Third Edition 

Literatura shtesë  

 

Plani i dizejnuar i mësimit: 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohja me syllabsin e lëndës 

Java e dytë: Teknologjitë e skanimit dhe printimit 3D 

Java e tretë: Hyrje në skanimin 3D 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 Vijimi i rregullt i ligjëratave dhe ushtrimeve është i domosdoshëm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Java e katërt: 3D Skanimi (skanim në grupe) 

Java e pestë: Ndërhyrja në dizajnet e skanuara me anë të programeve 
softwerike 

Java e gjashtë: Testi i parë Intermediar 

Java e shtatë: Principet e printimit 3D 

Java e tetë: Materialet që përdoren për printimin e modeleve 3D . 

Java e nëntë: Materialet që përdoren për printimin e modeleve 3D . 

Java e dhjetë: Printimi me materiale Bio 

Java e njëmbedhjetë: 
Printimi i dizajneve (të modeluara dhe atyre të skanuara në 
3D) 

Java e dymbëdhjetë: 
Printimi i dizajneve (të modeluara dhe atyre të skanuara në 
3D) 

Java e trembëdhjetë: Testi i dytë Intermediar  

Java e katërmbëdhjetë: Prezantimi i projekteve 

Java e pesëmbëdhjetë: Prezantimi i projekteve 


