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Të dhëna bazike të lëndës 

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

Titulli i lëndës: Intership në arkitekturë dhe dizajn të interierit  

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 

Studentet në këtë kurs zhvillojnë një praktike 
standarde në një kompani, nga fusha e prodhimit 
të mobiljeve, kompani projektuese apo studio 
dizajni. 

Studentët me këtë rast marrin njohuri nga historia 
e profesionit, etika, struktura e biznesit, 
organizimi, menaxhimi, shpenzimet dhe 
promocioni. 

Qëllimet e lëndës: 

Qëllimi i lëndës është që të mësojnë komunikimin 
profesional përmes një rezymeje dhe aplikacionit 
për punë. 

Gjithashtu marrin competencë teknologjike, gjatë 
hulumtimit te dizajneve të interierit dhe 
arkitekturës përmes internetit, duke u shërbyer me 
email.  

Kursi ndërton mendimin kritik dhe zgjidhjen e 
problemeve përmes detyrave të menaxhimit të 
projekteve. 

Studentet marrin competencë profesionale, duke 
mësuar gjuhën, procedurat dhe praktikën 
tradicionale. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

Studentet gjate ketij kursi te familjarizohen me:  

 Historinë e profesionit te dizajnit ne interier.  

 Strukturen profesionale te biznesit ne aspektin 
lokal dhe nderkombëtar.   

 Marrëdhënjet profesionale me profesionistet e 
fushave të ngjashme dhe çeshtje legale, 
specifike për profesionin. SS 
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 Teknikat e menxhimit dhe shpenzimet 
strukturore dhe kontratat e dizajnit. 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 4 1 4 

Ushtrime teorike/laboratorike    

Punë praktike 4 14 56 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 2 4 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare, projekte. 2 1 2 

Detyra të  shtëpisë    

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

4 14 56 

Përgaditja përfundimtare për provim    

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

   

Projektet, prezentimet, etj 4 1 4 

Totali    126 

Metodologjia e mësimëdhënies:   
Praktika, prezentime, punë e pavarur në terren dhe 
seminar 

Metodat e vlerësimit: 

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

Vijimi ne ligjerata/praktike/konsultime:  10% 

Prezentimi semifinal punes se zhvilluar: 45% 

Prezentimi final punes se zhvilluar:         45% 

Total:                                           100% 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Piotrowski, Christine. Professional Practices 
for Interior Designers, Third Edition. New 
York: John Wiley & Sons, Inc., 2001.  ISBN: 0-
471-38401-1. 

Literatura shtesë:   1. Litertaure ne konsultim me pedagogun e lendes 

 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

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

Vijimi i rregullt i ligjëratave, praktikes dhe konsultimeve është i domosdoshëm, 

 

Java e parë: Metodologjia e zhvillimit te praktikes   

Java e dytë:  Praktike 

Java e tretë: Praktike 

Java e katërt: Praktike 

Java e pestë:   Praktike/ konsultime 

Java e gjashtë: Praktike 

Java e shtatë:   Praktike 

Java e tetë:   Prezentim semifinal i praktikes se zhvilluar 

Java e nëntë:   Praktike 

Java e dhjetë: Praktike 

Java e njëmbedhjetë: Praktike 

Java e dymbëdhjetë:   Praktike/konsultime 

Java e trembëdhjetë:     Praktike 

Java e katërmbëdhjetë:   Praktike 

Java e pesëmbëdhjetë:    Prezentimi final 


