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Të dhëna bazike të lëndës 

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

Titulli i lëndës: Përgatitja, përcjellja dhe kontrolli i produktit 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: II 

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS: 5 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. As Dr. Muhamet Ymeri 

Detajet kontaktuese:  muhamet.ymeri@ushaf.net; Kabineti nr. 305,  

 

Përshkrimi i lëndës: 

Hyrje në përgatitjen dhe përcjelljen e produktit;  
Përgatitja teknologjike dhe operative e prodhimit dhe 
ndarja e punëve; 

Urdhëresa e punës si bartës i informacionit në 
menaxhimin e prodhimit; Planifikimi, lanësimi, 
implementimi dhe kontrolla e urdhërit të punës; 

Menaxhimi me materialin punues; Metodat e 
përcaktimit të stoqeve optimale dhe kapacitetit; 
Kontrolla dhe evidenca e procesit të prodhimit; 
Përgaditja e dokumentacionit për produkte.  

Qëllimet e lëndës: 

Ofrimi i njohurive të thelluara për  procesin e 
prodhimit, përgatitjen e produktit duke përcaktuar 
dhe llogaritur përmasat tekniko-teknologjike të tij. 

Përcjellja e procesit të prodhimit sipas parametrave të 
parapara  nëpër të gjitha fazat teknologjike, deri te 
testimi i produktit para distribuimit.  

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të 
jetë në gjendje të: 

 dijë për sistemin e zbërthimit, procesin e 
prodhimit dhe përgaditjen e produktit;  

 llogarisë dhe përcaktoj në aspektin teknologjik 
pëmasat e produktit; 

 aplikoj metodologjinë e përcjelljes së procesit të 
prodhimit nëpër të gjitha fazat e tij; 

 njoh metodologjine e testimit të produktit, 
konforme parametrave optimal. 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit 
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(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 4 8 

Punë praktike 2 11 22 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

   

Ushtrime  në teren 2 4 8 

Kollokfiume,seminare, projekte. 2 4 8 

Detyra të  shtëpisë    

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

4 12 48 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

   

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

   

Projektet,prezentimet ,etj 1 2 2 

Totali    126 

Metodologjia e mësimëdhënies:   
Ligjërata,punë e pavarur në terren, prezantime të 
rasteve studimore. 

Metodat e vlerësimit: 

Përmbajtja e provimit: Testim përmanent rreth 
objektivave të lendes, prezentim i rastit te studimit-
seminar,  

Vijimi ne ligjerata:                   10% 

Prezentimi i rastit te studimit: 40% 

Provimi :                                   50% 

Total:                            100% 

Literatura  

Literatura bazë:   

1. Teknologjia e perpunimit mekanik te drurit, 
M.Ymeri;P.Marku (USHAF 2009), 

2. Pregaditja dhe percjellja e prodhimtarise, 
S.Ferizi; ( UP, FSHA ) 

Literatura shtesë:   
3. Proceset e perpunuese dhe menaxheriale ne 

perpunimin e drurit dhe te mobiljeve, M.Figuric, 
(Universiteti i Zagrebit, 2000) 

Plani i dizejnuar i mësimit: 

Java Ligjerata dhe ushtrime që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje në përgatitjen dhe përcjelljen e produktit;   
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Vijimi i rregullt i ligjëratave dhe ushtrimeve është i domosdoshëm. 

 

Java e dytë: 
Përgatitja teknologjike dhe operative e prodhimit dhe 
ndarja e punëve; 

Java e tretë: 
Urdhëresa e punës si bartes i informacionit ne 
menaxhimin e prodhimit; 

Java e katërt: 
Planifikimi, lanësimi, implementimi dhe kontrolla e 
urdhërit të punës; 

Java e pestë:   Menaxhimi me materialin punues; 

Java e gjashtë: 
Metodat e përcaktimit të stoqeve optimale dhe 
kapacitetit; 

Java e shtatë:   Përcaktimi i normativit të nevojshëm të materialit, 

Java e tetë:   
Ndarja e punëve në procesin e prodhimit dhe 
llogaritja e urdhërit punues, 

Java e nëntë:   Analiza e kryerjes së planit operativ,  

Java e dhjetë: 
Projektimi i sistemit informativo-menaxhues të 
procesit të prodhimit, 

Java e njëmbedhjetë: Çasja analitike dhe sintetike ne sistemin e projektimit, 

Java e dymbëdhjetë:   Kontrolla dhe evidenca e procesit te prodhimit; 

Java e trembëdhjetë:     Dokumentacioni i pregatitjes se prodhimit;   

Java e katërmbëdhjetë:   Prezentime nga raste studimi. 

Java e pesëmbëdhjetë:    Prezentime nga raste studimi. 


