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Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 
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Përshkrimi i lëndës Gjatë ndjekjes së kursit të Ergonomisë, studentët do 
të jenë në gjendje të analizojnë përmasat trupore 
dhe bëjnë krahasimin e tyre duke ngritur probleme 
të natyrave komplekse. Do të bëjnë selektimin e 
mobilieve varësisht nga antropometria e njeriut apo 
grupeve të njerëzve. Do të vendosin për aplikimin e 
dizajnit konform rregullave ergonometrike, 
varësisht nga objekti i dizajnuar.  

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është njohja me përmasat 
antropometrike të njeriut dhe përmasat e mobilieve 
të cilat do të shfrytëzohen në ambiente të 
brendshme dhe të jashtme.  

Nëpërmjet kësaj lënde, studentët do të zhvillojnë 
aftësitë e tyre në përgatitjen e produkteve për 
interier duke i përshtatur ato me funksionalitetin e 
përmasave njerëzore për të gjitha kategoritë.  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas  përfundimit  të  suksesshëm  të  kësaj lënde 
studentët do të jenë në gjendje të: 

 Analizoj, vlerësoj teorinë e antropometrisë,  

 Aplikoj njohuritë në ergonominë fizike siç janë 
ngarkesat fizike, biomekanika, ndryshimet 
biologjike,  

 Njoh të dhënat antropometrike për të gjitha 
moshat, gjinitë dhe personat me aftësi të 
kufizuara,  

 Vlerësoj përshtatshmërinë e produkteve të 
interierit varësisht nga kushtet e përdorimit 
(hapësira të ndryshme të banimit), 
përshtatshmërinë e interierit për hapësira 
publike, të dizajnoj hapësira dhe mobilie të 
përshtatshme sipas kritereve antropometrike 



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/praktike 2 10 20 

Punë praktike  5  3  15 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 5 5 

Ushtrime  në teren  2  5  10 

Kollokfiume,seminare  2  3  6 

Detyra të  shtëpisë  5 5  25 

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

2 15 30 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

3 3 9 

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

2   2 

Projektet,prezentimet ,etj 3 1 3 

Totali    150 

Metodologjia e mësimëdhënies:   
Ligjerata dhe ushtrime me detyra grafike të 
kombinuara me raste te analizës dhe diskutime në 
klasë 

Metodat e vlerësimit: 

Për studentët që futen në provim 

Vijimi 10%, 

Detyra të kursit 40%, 

Provimi me shkrim 50% 

Për studentët që mbarojnë me teste intermediare 

Vijimi 10% 

Detyra kursi 40 

Teste  I intermediar  25%, 

Testi II intermediar 25% 

Literatura  

Literatura bazë:   1. PANERO J. dhe ZELNIK M. Human; 
Dimension&Interior Space, 

2.  SMARDZEWSKI J; Furniture Design 

Plani i dizejnuar i mësimit: 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohja me syllabsin e lëndës. 

Java e dytë: 
Teoria e dimensioneve Antropometrike dhe aplikimi i tyre (1) 
23-67 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1280&bih=667&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jerzy+Smardzewski%22&ved=0ahUKEwifpqy_qeXbAhWFiCwKHV-wCCwQ9AgIOTAE
https://books.google.com/books?id=IeDyCQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=furniture+design&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwifpqy_qeXbAhWFiCwKHV-wCCwQ6AEINzAE


 

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 tretë: Tabela e dimensioneve antropometike (1)  69-111 

Java e katërt: Standardet referente të hapësirave të interierit (1) 112-121 

Java e pestë: Ergonomia e mobilieve për ulje (1)   125-160 

Java e gjashtë: Hapësirat e ndenjës (1) 131-163 

Java e shtatë: Hapësira e zyrave (1)  169-191 

Java e tetë: Testi I pare Intermediar 

Java e nëntë: Hapësirat komerciale (1)  195-209 

Java e dhjetë: Ergonomia e hapësirave për ngrënie (1)   213-223 

Java e njëmbedhjetë: Ergonomia e hapësirave për rekreacion (1)   247-249 

Java e dymbëdhjetë: Prezantimi i projekteve 

Java e trembëdhjetë: Prezantimi i projekteve 

Java e katërmbëdhjetë: Ergonomia e hapësirave audiovizuele  (1)  283-279 

Java e pesëmbëdhjetë: Testi i dytë Intermediar 


