
 
 

 
Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Fakulteti i Teknologjisë ushqimore
Titulli i lëndës: Fizika II
Niveli: Bachelor
Statusi lëndës: Obligative
Viti i studimeve: viti i I, semestri i dyt֝
Numri i orëve në javë: 2+2
Vlera në kredi – ECTS: 6
Koha / lokacioni: E enjte/Mitrovice, FTU
Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Besire Cena
Detajet kontaktuese:  Tel: 044 255276 

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

 
Përshkrimi i lëndës Optika (natyra e dritës, fotometria, optika 

gjeometrike, optika e valës). Fenomene fizike në 
mikrobote (Vetitë kuantike, Rrezatimi i atomeve, 
Natyra e valore e materies, Baza e mekanikës 
kuantike, Gjendjet stacionare të grimcave, Bazat e 
fizikës atomike dhe molekulare, Fizika bërthamore  
dhe aplikimi i saj, Grimcat elementare) 

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 I 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, Tabernakull 

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

Literatura shtesë:   3. A. Beiser, Concepts of Modern Physics, sixth 
edition, New York, 2003.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i rregullt i ligjëratave; mbajtja e qetësisë në mësim; shkyçja e telefonave  celular; 
hyrja në salle  me kohë etj. 

 
  

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 
Java Ligjerata që do të zhvillohet
Java e parë: Hyrja e pergjithshme ne Fizike.
Java e dytë: Optika , Natyra e dritës,
Java e tretë: Fotometria,
Java e katërt: Optika gjeometrike,
Java e pestë:   Optika e valës
Java e gjashtë: Fenomene fizike në mikrobote ,vetitë kuantike, 
Java e shtatë:   Rrezatimi i atomeve,
Java e tetë:   Natyra e valore e materies, 
Java e nëntë:   Baza e mekanikës kuantike, 
Java e dhjetë: Testi i kolloviumit 
Java e njëmbedhjetë: Gjendjet stacionare të grimcave, 
Java e dymbëdhjetë:   Bazat e fizikës atomike dhe molekulare, 
Java e trembëdhjetë:     Fizika bërthamore  dhe aplikimi i saj, 
Java e katërmbëdhjetë:   Grimcat elementare.
Java e pesëmbëdhjetë:    Pergatitja per provim final.


