
 
 

Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Fakulteti i Teknologjisë ushqimore
Titulli i lëndës: Fizika I 
Niveli: Bachelor
Statusi lëndës: Obigative
Viti i studimeve: viti i I, semestri i parë
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 6
Koha / lokacioni: e Enjte, ora 815 – 930, 
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.ass.Dr. Besire Cena
Detajet kontaktuese:  Tel: 044 255276 

Email:bessirecena@gmail.com, 
besiretahiri@yahoo.com

 

Përshkrimi i lëndës 

Mekanika (kinematika, dinamika, puna dhe energjia, 
graviteti, elementet e teorisë speciale te relativitetit, 
mekanika e gjendjes së trupit te ngurtë, statika, 
elasticiteti i trupit të ngurtë, oscilimet, statika, lëngjet 
dhe gazet, lëvizja e valës, akustika). Termofizika 
(temperatura dhe nxehtësia, zgjerimi i trupit, teoria 
kinetike e nxehtësisë, teoria kinetike e gazeve, 
shpërndarja e energjisë sipas gradave të lirisë)  

Qëllimet e lëndës: 

Fitimi i njohurive mbi fenomenet fizike dhe ligjet e 
nevojshme për zotërimin e lëndëve mësimore në 
vijim dhe të kuptuarit e parimeve dhe metodave të 
aplikuara në inxhinieri të teknologjisë. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 

1.Të fitojnë njohuri bazike nga lënda e Fizikes. 
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  
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 3 3 

Ushtrime  në teren  
Kollokfiume,seminare 1 2 2 
Detyra të  shtëpisë  
Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose në 
shtëpi) 

2 10 20 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

4 15 60 

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

1 2 2 



 
 

Projektet,prezentimet ,etj 
 

1 3 3 

Totali  
 

  150 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   
Ligjërata, mësim interaktiv,  prezantim me punime 
te njesive mesimore, diskutim për mësimet e 
zhvilluara.

 

Metodat e vlerësimit: 
Vijimi  rregullt 10% , aktiviteti i studentit ne 
prezantim 10 % , testi i kollovjumit 20% , provimi 
final 60% , totali 100%.

Literatura  

Literatura bazë:   

1. S. T. Th. and A. Rex, Modern Physics for 
Scientists and Engineers, third edition, 
Brooks/Cole, 2006. Botimi ne gjuhen shqipe 
ne vitin 2014. 

2. M.Bytyqi, Fizika, Fakulteti i shkencave 
Matimatiko-Natyrore, Prishtine, 2000 

Literatura shtesë:   
3. A.r Beiser, Concepts of Modern Physics, 

sixth edition, New York, 2003. 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i regullt në ligjërata dhe ushtrime dhe regullat e mirësjelljessi: 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: Hyrja e pergjithshme ne Fizike.
Java e dytë: Mekanika (kinematika, dinamika)
Java e tretë: Puna dhe Energjia, Graviteti,
Java e katërt: Elementet e teorisë speciale te relativitetit,
Java e pestë:   Mekanika e gjendjes së trupit te ngurtë. Statika,  
Java e gjashtë: Elasticiteti i trupit të ngurtë, oscilimet, 
Java e shtatë:   Lëngjet dhe gazet, 
Java e tetë:   Lëvizja e valës, 
Java e nëntë:   Akustika.
Java e dhjetë: Termofizika (temperatura dhe nxehtësia),
Java e njëmbedhjetë: Testi i kolloviumit 
Java e dymbëdhjetë:   Teoria kinetike e nxehtësisë, 
Java e trembëdhjetë:     Teoria kinetike e gazeve,
Java e katërmbëdhjetë:   Shpërndarja e energjisë sipas gradave të lirisë. 
Java e pesëmbëdhjetë:    Pergatitja per provim final.


