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                                                  Syllabus 
 
Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Fakultet  Inxhinjeri dhe Informatikë 
Titulli i lëndës: Mbrojtja dhe siguria në punë  
Niveli: Bachelor 
Statusi lëndës: Zgjedhore 
Viti i studimeve: II 
Numri i orëve në javë: 4 
Vlera në kredi – ECTS: 5 
Koha / lokacioni:  
Mësimëdhënësi i lëndës: Mr.sc.Binaze Jashari  
Detajet kontaktuese:  binaze.jashari@ushaf.net 
 
Përshkrimi i lëndës Detyrat dhe shërbimet  e sigurimeve ligjore (shërbime 

profesionale) nga aksidentet. Parimet ligjore në punë - 
dhe shëndeti, për shembull: Standardet evropiane, 
operacionet e sigurisë dhe rregullat, ligji i punësimit dhe 
ligji i punës; Përgjegjësia për siguri në punë dhe pasojat 
juridike; Përmbajtja, dhe përcjellja e analizës së 
pasojave të rreziqeve nga efkteve fizike dhe kimike, 
p.sh. zhurma, lëndët e rrezikshme, masat e nevojshme 
mbrojtëse; Zjarri–shpërthimet dhe  rreziqet; Rreziqet dhe 
masat mbrojtëse për saldimin elektrik dhe me gaz; 
Kanosjet nga  rryma dhe ofrimi i masave të  nevojshme 
mbrojtëse; Ergonomia në vendin e punës; Përdorimi i 
sigurt i vinçave dhe kamionëve; Rreziqet dhe masat 
mbrojtëse gjatë mirëmbajtjes. 

Qëllimet e lëndës: Studentët duhet të kenë njohuri bazë të punës , të njihen 
më shumë me shëndetin dhe sigurinë në punë dhe në 
vendet e punës, për shembull:  
Aftësinë për të njohur kur ka aktivitete rreziku ashtu që 
të jenë të siguruar që shërbimet e ofruara nga ana e 
sigurimit për aksidente ligjore (shoqatë profesionale) me 
kusht që kompetentët të jenë të vetëdijshëm për 
përgjegjësinë që ata kanë si një menaxher dhe se çfarë 
pasojash ata mund të presin me shkeljen e disciplinës së 
punës. Të dijnë se cilat rregulla europiane dhe ato 
kombëtare dhe ligje janë në përputhje me të. Aftësia për 
të identifikuar rreziqet potenciale.Vlerësimi dhe marrja e 
masave të duhura mbrojtëse tekniko-organizative. 

Rezultatet e pritura të nxënies: • Pas përfundimit të kësaj lende, studentet do të 
jenë në gjendje të:Të njohin parimet ligjore të 
punës,  standardet ndërkombëtare të punës Të 
dijnë për rreziqet në punë dhe masat e 
nevojshme mbrojtëse 
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Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
    
 
Metodologjia e mësimëdhënies:   Mësimi do të realizohet përmes ligjëratave, 

ushtrimeve,shqyrtimeve,vizatimeve,dhe projektimeve ku 
do të marrin pjesë në mënyrë aktive të gjithë studentët.  

  
Metodat e vlerësimit: Aktiviteti dhe puna e seminarit: 20pike 

Provimi I: 40 Pike 
Provimi II: 40 Pike 
Gjithsej: 100 pikë 
Vlerësimi i provimit përfundimtar, i vlerësuar në 80% të 
sukses, me një ndërtim të mëtejshëm të notës 
përfundimtar me kriteret e tjera të larta të theksuara. 

Literatura  
Literatura bazë:   1 Musli Bajraktari, Abdyl Koleci,Xhemajl Fejzullahu : 

“Mbrojtja në punë dhe parandalimi i  fatkeqësive”, 
ligjëratë të autorizuara.2. Rregullorja e punës dhe 
mbrojtjes në punë nga çdo organizatë   
3. Materiale të shkoqitura nga internet4. Rregullorja e 
mbrojtjes në punë dhe parandalimit të rreziqeve 

Literatura shtesë:   Nga internet 
 Plani i dizejnuar i mësimit:   
 
Java Ligjerata që do të zhvillohet 
Java e parë: Hyrje ne lende.Detyrat dhe shërbimet  e sigurimeve ligjore 

(shërbime profesionale) nga aksidentet, mbrojtja. 

Java e dytë: Parimet ligjore në punë - dhe shëndeti, për shembull: Standardet 

evropiane, operacionet e sigurisë dhe rregullat, ligji i punësimit 

dhe ligji i punës; Përgjegjësia për siguri në punë dhe pasojat 

juridike; 

Java e tretë: Përmbajtja, dhe përcjellja e analizës së pasojave të rreziqeve nga 

efkteve fizike dhe kimike 

Java e katërt: Pune praktike ne organizate prodhuese Vegeltorja, njohja me 

aplikimin e mjeteve mbrojtese 

Java e pestë:   Lëndët e rrezikshme, masat e nevojshme mbrojtëse 

Java e gjashtë: Zjarri–shpërthimet dhe  rreziqet 

Java e shtatë:   Rreziqet dhe masat mbrojtëse për saldimin elektrik dhe me gaz; 

Java e tetë:   Kanosjet nga  rryma dhe ofrimi i masave të  nevojshme mbrojtëse; 

Java e nëntë:   Përgjegjësia për siguri në punë dhe pasojat juridike; 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e rregullt në ligjërata dhe ushtrime  dhe 
rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në mësim,çkyqja e telefonave celular,hyrja në 
sallë me kohë,etj. 
 
 
 

Java e dhjetë: Njoftimi me aplikimin e bombolave te gazit  

Java e njëmbedhjetë: Njoftimi me aplikimin e bombolave te gazit ne fabrike , “Elsam” 

ne Ferizaj 

Java e dymbëdhjetë:   Prezentimi i punimeve seminarike nga ana e studenteve 

Java e trembëdhjetë:     Përdorimi i sigurt i vinçave dhe kamionëve 

Java e katërmbëdhjetë:   Përdorimi i sigurt i vinçave dhe kamionëve gjate transportimit te 

lendeve djegese vendosja ne vende te mbrojtura e te siguruara 

Java e pesëmbëdhjetë:    Mbrojtja dhe siguria ne pune pyetje dhe pergjigje rreth aplikimit te 
saj ne vendin tone.  


