
 
 

 
Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore
Titulli i lëndës: Dinamika dhe kontrolli i proceseve
Niveli: Bachelor
Statusi lëndës: Zgjedhore
Viti i studimeve: Viti i II, semestri i katërt
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 5 
Koha / lokacioni: E mërkurë/11:30-13:00
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Mensur Kelmendi
Detajet kontaktuese:  044 214732; mensur.kelmendi@umib.net
Përshkrimi i lëndës Dinamika e elementeve të sistemit të kontrollit dhe të 

rregullimit automatik. Funksioni i transmetimit. Elementi i 
rendit zero (elementi proporcional). Elementi kapacitiv. 
Elementët e rendit të parë. Elementët e rendit të dytë.. 
Rregullatorët - karakteristika të përgjithshme. Rregullatorët 
diskret. Ndërtimi dhe parimi i punës së rregullatorëve. Ventili 
pneumetik i kontrollit.Transmetimi në largësi i sinjaleve. 
Dinamika e sistemit të kontrollit të rregullimit automatik. 
Realizimi në praktikë i kontrollit dhe rregullimit automatk. 
Aparaturat  matëse.

Qëllimet e lëndës: 3. Të njihen me objektin e studimit të lëndës Dinamika 
dhe kontrolli i proceseve 

4. Të informohen për rëndësinë e lëndës Dinamika dhe 
kontrolli i proceseve dhe aplikimin e saj në shumë 
fusha të inxhinierisë kimike.

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

1. Të fitojnë njohuri bazike nga lënda Dinamika dhe 
kontrolli i proceseve. 

2. Të fitojnë njohuri praktike-eksperimentale. 
3. Të aftësohen për aktivitete të pavarura hulumtuese  
dhe krijuese.

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/laboratorike 

2 15 30 

Punë praktike 0 
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 1 2 

Ushtrime  në teren 0 
Kollokfiume,seminare 2 2 4 
Detyra të  shtëpisë  
Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose 
në shtëpi) 

2 20 40 

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

1 15 15 



 
 

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

1 2 2 

Projektet,prezentimet ,etj 
 

2 1 2 

Totali  
 

  125 

Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Mësimdhënje e drejtpërdrejtë  (përmes shpjegimit, 
ushtrimeve praktike dh detyrave numerike). 
 Mësimdhënje përmes demonstrimit dhe eksperimentit. 
 Të mësuarit përmes projekteve, punëve  kërkimore në teren. 
 Vetë hulumtimi

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i testit të parë                                    30% 
Vlerësimi i testit të dytë                                    30%   
Provimi final (me gojë)                                     40% 
Totali                                                                100% 

Literatura  
Literatura bazë:   1. L. Pingulli, I. Malollari, “Kontrolli dhe rregullimi i 

proceseve  të industria kimike”, Tiranë, 2012 
Literatura shtesë:   2. Dhamo, N., Bazat e kontrollit dhe drejtimit të 

proceseve,  Shtëpia Botuese “Libri Universitar”, 
Tiranë, 1998.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i regullt në ligjërata dhe ushtrime dhe regullat e mirësjelljes si: respektimi i orarit të 
mësimit, hyrja me kohë në sallë, mbajtja e qetësisë në mësim, fikja e telefonave celular, 
etj. 

 
  

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 
Java Ligjerata që do të zhvillohet
Java e parë: Dinamika e elementeve të sistemit të kontrollit dhe të 

rregullimit automatik. 
Java e dytë: Funksioni i transmetimit. 
Java e tretë: Elementi i rendit zero (elementi proporcional). 
Java e katërt: Elementi kapacitiv. 
Java e pestë:   Elementët e rendit të parë. 
Java e gjashtë: Elementët e rendit të dytë.
Java e shtatë:   Rregullatorët - karakteristika të përgjithshme.  
Java e tetë:   Rregullatorët diskret. 
Java e nëntë:   Ndërtimi dhe parimi i punës së rregullatorëve. 
Java e dhjetë: Ventili pneumetik i kontrollit.
Java e njëmbedhjetë: Transmetimi në largësi i sinjaleve. 
Java e dymbëdhjetë:   Dinamika e sistemit të kontrollit të rregullimit automatik. 
Java e trembëdhjetë:     Realizimi në praktikë i kontrollit dhe rregullimit automatk. 
Java e katërmbëdhjetë:   Aparaturat  matëse.
Java e pesëmbëdhjetë:    Pergatitja per provim final
  


