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Të dhëna bazike të lëndës 

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

Titulli i lëndës: Inovacionet në dizajnin e mobilieve 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: I 

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 

 

Përshkrimi i lëndës 

Lënda ka për qëllim që të zhvilloj njohuri mbi 
fillet e shkencës së mobilieve, do të zhvilloj 
njohuri të thelluara për inovacionet në dizajnin e 
mobilieve që përdoren sot në botë, njohja me 
kontestet gjeografike, historike, socilogjike, 
religjioze dhe ndikimi i tyre në inovacionet e 
dizajnit të mobilieve, qasja kreative dhe kritike 
në të menduarit e krijimit të dizajnit të interierit 
dhe mobilieve. 

Qëllimet e lëndës: 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajis studentët me 
njohuri të inovacionit të dizajnit hapsirat e 
brendshme dhe të ngjashme. I ndikuar nga 
faktorët individualë, social dhe mjedisor, dizajni 
ka për qëllim të ngrisë tipare krijuese të 
studenti. 

Nëpërmjet studimit të rasteve, mësimit të teorisë 
dhe krijimit të hapësirave të interierit, ky kurs 
do të shqyrtojë inovacionet e interieri. Për më 
tepër do të studiohen risitë e qëndrueshmërisë 
në punën e konkurrencës së projektimit. Do të 
diskutohen  mundësitë për të shqyrtuar 
inovacionet në forma të reja të krijimit, si dhe në 
përshtatjen kreative të hapësirave ekzistuese. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

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

 Identifikojnë dhe të përcaktojnë aspektet 
relevante të një problemi të projektimit 
(qëllimet, objektivat, kriteret e 
performancës).  

 mbledhin, vlerësojnë dhe aplikojnë 
informata të duhura dhe të nevojshme dhe 
gjetjet e hulumtimit për të zgjidhur 
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problemin (hetimi paraprak).  

 sintetizojnë informacionet dhe gjenerojnë 
koncepte të shumta dhe / ose përgjigje të 
shumta të projektimit për kërkesat 
programore.  

 të demonstrojë mendimin dhe origjinalitetin 
krijues përmes prezantimit të një sërë idesh, 
qasjesh dhe konceptesh. 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 12 24 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 12 24 

Punë praktike       

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 2 4 

Ushtrime  në teren  2  4  8 

Kollokfiume,seminare       

Detyra të  shtëpisë       

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    126 

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

Metodat e vlerësimit: 

Për studnetët që i nënshtrohen provimit 

Projekti 60%,  

Provimi final 40% 

Për studentët të cilët kalojnë me teste 

Projekti 60% 

Testi i I 20% 

Testi i II 20% 

Literatura  

Literatura bazë:   

1. Dohr, Joy H. & Margaret Portillo. Design 
Thinking For Interiors: Inquiry + Experience 
+ Impact. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 
2011. ISBN: 978-0-470-56901-6 

2. Jones, Lynn & Phyllis Allen. Beginnings of 
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Interior Environments (11th edition), Upper 
Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2014. ISBN: 
978-0-13-278600-3 

Literatura shtesë:   Materiale të përkthyera 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

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

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Prezantimi i syllabusit dhe diskutime rreth lëndës 

Java e dytë: Hyrje në inovacionet e mobilieve 

Java e tretë: Licensimet dhe patentimet e produkteve  

Java e katërt: Mbledhja dhe analizimi i të dhënave për të krijuar 
produkte inovative 

Java e pestë:   Mënyrat e të menduarit për krijimin e dizajnit 

Java e gjashtë:  Mendimi kreativ dhe kritik 

Java e shtatë:   Kreativiteti individual dhe inovacionet 

Java e tetë:   Testi i I-rë Intermediar 

Java e nëntë:   Ndjeshmëria 

Java e dhjetë: Ndikimi i aspekteve gjeografike dhe  historike  në 
dizajnet inovative 

Java e njëmbedhjetë: Kreativiteti i ekipit dhe inovacionet 

Java e dymbëdhjetë:   Dhjetë mënyrat e avancuara për zhvillimin e produkteve 
inovative 

Java e trembëdhjetë:     Testi i II-të Intermediar 

Java e katërmbëdhjetë:   Diskutime dhe prazantime 

Java e pesëmbëdhjetë:    Diskutime dhe prazantime 


