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FAKULTETI I GJEOSHKENCAVE

HISTORIKU

Themelet e studimeve të arsimit të lartë në
Mitrovicë u vunë me hapjen e Shkollës së
Lartë Teknike në vitin 1961. Në vitin 1970 në
kuadër të Fakultetit Teknik hapen degët e
Xehetarisë, Teknologjisë dhe Metalurgjisë,
fillimisht në Mitrovicë, viti shkollor
1970/1971, për të vazhduar pastaj në
Prishtinë deri në themelimin e Fakultetit të
Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë në
vitin 1974. Fakulteti i Xehetarisë dhe
Metalurgjisë në Mitrovicë është themeluar
me Ligjin mbi themelimin e Fakultetit të
Xehetarisë dhe Metalurgjisë nga Kuvendi i
Kosovës me datën 22 korrik 1974 në kuadër
të Universitetit të Prishtinës. Në vitin e
themelimit studimet u organizuan në këto
degë: Xehetari, Teknologji dhe Metalurgji,
kurse në vitin shkollor 1980/81 hapet edhe
dega e Gjeologjisë.
Themelimi i Fakultetit të Xehetarisë dhe
Metalurgjisë kishte një rendësi të madhe për
tërë Kosovën. Ishte Kombinati XehetaroMetalurgjik “Trepça” që kishte nevojë të
madhe për kuadro inxhinierie që dilnin nga
Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë.
Kuadrot e dala nga Fakulteti i Xehetarisë dhe
Metalurgjisë dhe Shkolla e Lartë Teknike
kanë zënë vend të merituar edhe në
Kombinatin Elektroenergjetik të Kosovës,
dhe tërë industrinë dhe ekonominë e
Kosovës.
Studentët që studionin në Fakultetin e
Xehetarisë dhe Metalurgjisë dhe Shkollën e
Lartë Teknike ishin nga të gjitha trevat e
Kosovës, marr parasysh se këto degë
studioheshin vetëm në Mitrovicë. Një numër
i madh i studentëve vinin edhe nga viset tjera

shqiptare, nga Maqedonia dhe Presheva,
Bujanoci dhe Medvegja dhe Mali i Zi. Shumë
student – shtetas të huaj u regjistruan dhe
diplomuan në këtë fakultet, posaçërisht nga
Lindja e Mesme.
Mbi bazën e këtyre fakulteteve dhe duke u
bazuar në traditën mbi 60 vjeçare të arsimit të
lartë në Mitrovicë, Qeveria e Republikës së
Kosovës me datën 06.03.2013 ka themeluar
Universitetin Publik të Mitrovicës, kurse
Kuvendi i Kosovës me datën 31 maj 2013 ka
ratifikuar vendimin. Në bazë të Statutit të
Përkohshëm, miratuar nga Ministria e
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në
kuadër të Universitetit të Mitrovicës “Isa
Boletini” funksionojnë gjashtë fakultete:
Fakulteti i Gjeoshkencave, Fakulteti i
Teknologjisë Ushqimore, Fakulteti i
Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike,
Fakulteti Juridik, Fakulteti Ekonomik dhe
Fakulteti i Edukimit.
Agjensioni i Akredtimit të Kosovës ka
akredituar të gjitha planprogramet mesimore
te Fakultetit të Gjeoshkencave në programe e
studimeve Bachelor dhe Master: Gjeologji,
Materiale dhe Metalurgji dhe Xehetari.

DEPARTAMENTI
MATERIALE DHE
METALURGJI

dmm
departamenti
materiele
metalurgji
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MATERIALE DHE METALURGJI
HISTORIKU
Shkolla e Lartë Teknike e studimeve profesionale u
themelua më 10 korrikut 1961, vendimi Nr. 2671 i
Këshillit Ekzekutiv të Krahinës Autonome të Kosovës.
Shkolla filloi punën e saj në ambientet e Fakultetit të
Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicën e Kosovës.
Ishte shkollë dy vjeçare dhe e vetme e këtij lloji në
Kosovë në të cilën arsimoheshin studentë në profilet:
metalurgji, kimi-teknologji dhe xehetari (miniera).
Në vitin 1970 në kuadër të Fakultetit Teknik hapen
degët e Xehetarisë, Teknologjisë dhe Metalurgjisë,
fillimisht në Mitrovicë, viti shkollor 1970/71, për të
vazhduar pastaj në Prishtinë deri në themelimin e
Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë
në vitin 1974. Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë
në Mitrovicë është themeluar me Ligjin mbi
themelimin e Fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë
nga Kuvendi i Kosovës me datën 22 korrik 1974. Në
vitin e themelimit studimet u organizuan në këto degë:
Xehetari, Teknologji dhe Metalurgji, kurse në vitin
shkollor 1980/81 hapet edhe dega e Gjeologjisë.
Që në fillim, përdorimi dhe zhvillimi i materialeve ka
qenë i lidhur ngushtë me njerzimin, zhvillimin e
qytetërimit dhe epokës së saj; kjo vlen që nga
përdorimi primitiv i materialeve nga epoka e lashtë e
deri te përdorimi i materialeve për eksplorimin e
hapësirës.

Në epokën e sotme të informacionit, komunikimi me
pjesë të largëta të planetit tonë është bërë i mundur falë
materialeve të zhvilluara në mënyrë të pësosur (për
shembull, telefonat mobil). Ekspertët që zhvillojnë
materiale (metale, polimere, qeramikë dhe materiale
kompozite) në të njëjtën kohë dizajnojnë edhe
teknologjitë për prodhimin e tyre. Menaxhimi i
teknologjive të tilla zhvillohet në prodhimin e
materialeve në nivelet më të ulta të zmadhimeve si:
makro, mikro, mezzo dhe nano-nivelet. Teknologjitë
e tilla në nivelet më të ulëta të prodhimit janë
thelbësore për zhvillimin e materialeve dhe
teknologjive të ndryshme për jetën tonë personale dhe
moderne.
ORGANIZIMI I PROGRAMIT TË STUDIMEVE
Departamenti i Materialeve dhe Metalurgjisë në
Fakultetin e Gjeoshkencave të Universitetit të
Mitrovicës ka një traditë të gjatë të studimeve të tilla
në Republikën e Kosovës. Çdo vit hapet konkursi në
programet studimore në programin materiale dhe
metalurgji në kuadër të Fakultetit të Gjeoshkencave.
Gjatë studimeve studentët marrin pjesë në projekte
kërkimore për ekonominë si: hulumtimin e
materialeve metalike, qeramike, kompozite dhe
materiale të tjera, nxjerrje dhe përpunim i materialeve
metalike, studim, hulumtim, edukim, dhe trajnim në
industri të ndryshme metalurgjike.

EDUKIMI

PUNËSIMI DHE BURSAT

Programi i studimit Materiale dhe Metalurgji ofron

Të diplomuarit gjejnë punësim në institutet kërkimore,

studenteve një gamë të gjerë njohurish dhe aftësish të

në departamentet kërkimore dhe zhvillimore të

dobishme në fusha të ndryshme, të cilat mund t'i

industrive prodhuese dhe gjithashtu në industrinë e

përcjellim në grupet e mëposhtme:

kuptimet

përpunimit

me

metale,

qeramikë,

polimere,

themelore të vetive të materialeve dhe strukturës

kompozite, biomateriale gjysmëpërçues, etj. Ata mund

së tyre, zhvillimin e materialeve të reja dhe

të punojnë në kompani që prodhojnë ose bashkojnë

prodhimin e teknologjive të tyre, përdorimin e

produkte

materialeve sintetike në inxhinieri, karakteristikat

përfunduara, industri elektrike, industria kimike dhe

dhe analizat

nxjerrjen dhe

sektori të energjisë, si dhe në fushat e teknologjisë

perpunimin e metaleve etj. Të diplomuarit mësojnë

mjekësore, kriminologjisë, arkeologjisë dhe punës

aftësitë e nevojshme për modelimin e vetive të

mjedisore. Gjithashtu për institucionet kombëtare që

materialeve dhe simulimin dhe optimizimin e

u nevojiten për certifikimin e materialeve dhe

teknologjive. Ata fitojnë njohuri të nivelit të parë dhe

produkteve, hulumtimet kombëtare dhe menaxhimin e

shkallë të lartë të aftësive në lëndë të ndryshmme,

projekteve dhe shkollat e mesme dhe universitetet për

prandaj ata janë të aftë për punësim dhe kërkohen si në

punë mësimore. Mungesa e ekspertëve të materialeve

tregun vendor ashtu edhe jashtë vendit. Materialet

dhe metalurgjisë ka arritur një nivel kritik në

janë pika fillestare për të gjitha teknikat, teknologjitë

Europë. Në të ardhmen, individët do të jenë në gjendje

prodhuese dhe produktet e reja. Njohuritë dhe aftësitë

të përfitojnë nga një numër adekuat i bursave dhe

e fituara, bazat e së cilës janë shkencat natyrore dhe

hapjeve të vendeve të punës të cilat janë gjithashtu

teknologjia, janë të dobishme për laboratorët e

esenciale për shkollat, institutet, universitetet dhe

zhvillimit të punës, për planifikimin dhe ekzekutimin

industritë e ndryshme prodhuese dhe përpunuese.

e dështimeve,

gjysëm

të

gatshme

ose

të

e teknologjive dhe për punë konsultative kur zgjedhin
materialin e duhur për një produkt dhe duke përfshirë

STUDIO NË PROGRAMIN MATERIALE DHE

atë në pajisjet, ndërtesa ose konstruksione. Programi i

METALURGJI – ZGJEDHJA ËSHTË E JUAJ!

studimit është dizajnuar për të pajisur një të diplomuar
me një frymë novatore dhe sipërmarrëse të kërkuar
sipas nevoja dhe kerkesave te tregut.

 studim tërheqës
 mundësi për të marrë pjesë në projekte
kërkimore
 punë në grupe të vogla
 mundësi e mbeshtjes përmes bursave
 mundësi e lartë e punësimit
 mundësi e studimit dhe punësimit në BE
Programet

studimore

janë

në

dispozicion

në https://umib.net/fakulteti-i-gjeoshkencave/

PROGRAMET E STUDIMEVE

NIVELI I STUDIMEVE BACHELOR
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MATERIALE DHE METALURGJI
Niveli i studimeve: Programi i studimeve Bachelor
Kohëzgjatja: 3 vjet (6 semestra); 180 ECTS kredi pikë
QËLLIMI DHE KOMPETENCAT BAZË
Qëllimi kryesor i programit Bachelor në

të flasin publikisht dhe do të jenë aktivisht të

Materiale dhe Metalurgji është që të aftësojë

përfshirë në hulumtim.

profesionistët të cilët do të fitojnë njohuri dhe
shkathtësi të thella dhe të fokusuara në fushat e
ndryshme të lëndëve të shkencës së materialeve
dhe metalurgjisë.

Brenda planprogramit të

studimit, studenti do të marrë njohuritë kryesore
të hulumtimit të materialeve të zhvilluara në

Studenti do të testojë të gjitha aftësit e tyre në
masën më të plotë të mundshme nëpërmjet
rasteve të testimit në ushtrime dhe zgjidhjen e
problemeve komplekse teorike ose të cilat do të
mundësojnë integrimin më të lehtë në praktikë
pas diplomimit dhe mirëkuptimit të çështjeve nga

gjetjet e fundit.
fusha
Qëllimi themelor i programit Materiale dhe

më

e

ngushtë

e

materialeve

dhe

metalurgjisë.

Metalurgji është që të kualifikohen profesionistët
për të kërkuar punë në institucione kërkimore në

Studentët fitojnë njohuri thelbësore dhe të

fushën e shkencave natyrore dhe inxhinierisë,

përqendruara në shkencat themelore të shkencës

kryesisht në zhvillimin, prodhimin, aplikimin dhe

natyrore, në kurset kompjuterike dhe informative,

modernizmin e materialeve, si dhe për të

do të rrisin njohuritë e tyre nga kurset themelore

vazhduar karrierën e tyre në institucionet

të profesionit metalurgjik dhe njohuritë specifike

akademike. Duke punuar në grupe, si në punë

nga kurset teknike. Si pjesë e kurrikulës dhe

ashtu

e

lëndëve zgjedhore, studenteve u jepet mundësia

problemeve, studentët do të mësohen të punojnë,

të specializohen dhe të përgatiten për studime të

edhe projekte dhe

në caktimin

mëtejshme në programet në nivelit të dytë
Master.

MATERIALE DHE METALURGJI
Niveli Bachelor Viti i I
Semestri I
Nr.
101.M
102.M
103.M
104.M
105.M
106.M
Semestri II
107.M
108.M
109.M
110.M
111.M
112.M
113.M
114.M
115.M

Lëndët
Matematika I
Fizika eksperimentale
Kimia e përgiithshme
Bazat e informatikës
Gjuhë angleze I
Gjuhe gjermane I

I

O/Z
O
O
O
O
Z
Z

Orë/javë
(L+U)
ECTS
7
7
6
6
4
4

3+2
3+2
3+2
2+2
2+1
2+1
Orë/javë

Nr.
201. M

Matematika II
Fizika eksperimentale
II
Kimia inorganike
Statikë dhe rezistencë
Softveri aplikativ
Vizatim teknik me CAD
Gjuhë angleze II
Gjuhe giermane II
Lende opcionale (shkencat humane)
Semestri III
Lëndët
Kimia fizike I

O/Z
O

202. M

Bazat e shkencës se materialeve I

O

3+1

6

203. M

Bazat e teknologjisë së materialeve I

O

3+2

7

204. M

Detalet e makinave

Z

3+1

5

205. M

Termoinxhinieria në metalurgji

Z

2+2

5

206. M

Mekanika e trupave të ngurtë

Z

2+2

5

Viti i II

Viti i II
207. M

Semestri IV
Kimia fizike II

O
O
O
O
Z
Z
Z
Z
Z

7
6
7
6
4
4
4
4
4
Orë/javë
(L+U)
ECTS
3+2
7
3+2
2+2
2+2
2+2
2+1
2+1
2+1
2+1
2+1

Orë/javë
O

2+2

6

208. M

Bazat e shkencës se materialeve II

O

3+2

7

209. N

Bazat e teknologjisë së materialeve II

O

3+2

7

210. M

Materialografia

Z

2+2

5

211. M

Statistika në inxhinieri

Z

2+2

5

212. M

Ekonomi e ndërmarrjes

Z

2+2

5

213. M

Elektroteknika

Z

2+2

5

Viti i III
Semestri V
301.M.Ia
302.M.Ia
303.M.Ia
304.M.Ia
305.M.Ia
306.M.Ia
307.M.Ia
308.M.Ia
Semestri VI
309.M.Ia
3 10.M.Ia

311.M.Ia
312.M.Ia
313.M.Ia
314.M.Ia
315.M.Ia
316.M.Ia
317.M.Ia

Viti i III

Materiale
Orë/javë
Analiza e strukturës dhe mikrostrukturës
Materialet metalike
Provat dhe kontrolli i materialeve
Vetitë mekanike
Materialet polimerike
Materialet ndërtimore
Analiza kimike e materialeve me metoda fizike
Korrozioni dhe mbrojtja nga korrozioni

O

3+2

7

O

3+2

7

O

2+2

6

Z
Z

2+2
2+2

5

Z

2+2

5

Z

2+2

5

Z

2+2

5

Orë/javë
Materialet qeramike
Përpunimi termik
Praktikë industriale
Punimi bachelor
Materialet kompozite
Veshjet sipërfaqësore
Materialet prej qelqi
Saldimi dhe prerja
Materialet zjarrëduruese

O
O

3+1
3+2

6

O
O

15 ditë

4

Z
Z

2+1
2+1

Z

2+1

Z

2+1

Z

2+1

301.M.Ib
302.M.Ib
303.M.Ib
304.M.Ib
305.M.Ib
306.M.Ib
307.M.Ib
308.M.Ib
Semestri VI
309.M.Ib
310.M.Ib
311.M.Ib
312.M.Ib
313.M.Ib
314.M.Ib
315.M.Ib

6

10

4
4
4
4
4

Metalurgji

Semestri V

Nr.

5

Orë/javë
Lëndët
Pirometalurgjia I
Metalurgjia e metaleve me ngjyrë
Elektro me hidrometalurgji
Bazat e përpunimit plastik
Përpunimi metaleve me ngjyrë në gjendje të lëngët
Riciklimi i materialeve
Sigurimi i cilësisë në metalurgji
Dinamika e fluideve
Pirometalurgjia II
Metalurgjia e hekurit dhe çelikut
Praktikë industriale
Punim bachelor
Përpunimi i metaleve në gjendje plastike
Teknologjia e prodhimit të ferronikelit
Teknologjia e prodhimit të zinkut

O/Z
O
O

(L+U)
2+2
3+2

ECTS
6

O

7

Z

3+2
2+2
2+2

Z

2+2

Z

2+2

5
5

Z

2+2

5

O

Orë/javë
2+2

6

O

3+2

6

O
O

15 ditë

Z

2+1

Z
Z

2+1
2+1

Z

7
5
5

4
10

4
4
4

PROGRAMET E STUDIMEVE

NIVELI I STUDIMEVE MASTER

DREJTIMI MATERIALE
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MATERIALE
Niveli i studimeve: Programi i studimeve Master
Kohëzgjatja: 2 vjet (4 semestra); 120 ECTS kredi pikë
produkte teknike me një çmim të arsyeshëm

QËLLIMI DHE KOMPETENCAT BAZË

Materialet gjithmonë kanë luajtur një rol të
rëndësishëm për njerëzimin. Edhe periudhat
historike janë emëruar sipas materialeve të
zakonshme që mbizotëronin në atë kohë të
caktuar, p.sh. Epoka e Gurit, Epoka e Bronzit
dhe Epoka e Hekurit.

Nuk mund ta

imagjinojmë jetën tonë pa materiale: pa beton
nuk do të kishte ndërtime, pa çelik nuk do të
kishte ndërtesa-konstruksione apo rrugë, pa
bakër

nuk

do

të

kishte

energji

elektrike. Makinat për shembull, përbëhen
nga shumë materiale ose kombinime të
ndryshme (metale, plastikë, xham), e lëre më
materialet

e

ndryshme

funksionale

të

përdorura në elektronikë dhe sensorë. Me një
kombinim

optimal

të

materialeve

të

përdorura në pajisje dhe struktura, është e
mundur që të arrihen standarde të sigurta
mjedisore, të zgjidhen problemet e mjedisit,
të rregullojnë nevojat e energjisë, të blejnë

dhe të gëzojnë një jetë të rehatshme.
Asnjë fushë e shkencës nuk ka ndryshuar
jetën

tonë

aq

sa

teknologjia

e

informacionit. Megjithatë, nuk do të kishte
zhvillim të tillë pa materialet moderne, siç
janë materialet kompozite, gjysmëpërçuesit
dhe fibrat optike.

Materialet e reja,

p.sh. materialet nano-strukturore, bartin një
potencial të madh që ne nuk mund ti
parashikojmë as në këtë moment. Prandaj,
qellimi kryesor është kërkimi dhe zhvillimi i
materialeve të reja të cilat do të jenë
gjithmonë të nevojshëm për zhvillimin
teknologjik dhe një ekonomi globale të
suksesshme. Një tjetër qëllim i këtij programi
studimor

është

që

të

kualifikohen

profesionistët për t'u marrë me krijimprodhim, zhvillim të materialeve të reja dhe
kontrollin e materialeve duke mundësuar
përdorim të gjerë dhe të sigurtë në të gjitha
fushat e kërkuara.

MATERIALE

Niveli Master

Viti i I
Semestri I
Nr.

Orë/javë
Lëndët

O/Z

401.M.IIa

Struktura dhe mikrostruktura e materialeve II

O

(L+U)
3+2

402.M.IIa

O

3+2

7

403.M.IIa

Metalurgjia fizike I
Mekanika e shkatërrimit dhe dëmtimet e materialeve I

O

2+2

6

404.M.IIa

Materialet e veçanta I

Z

2+2

405.M.IIa

Shtresat mbrojtëse sipërfaqësore

Z

2+2

5
5

406.M.IIa

Burimet kimike të rrymës elektrike

Z

2+2

5

407.M.IIa

Mbrojtja e mjedisit

Z

2+2

5

408.M.IIa

Diagnostifikimi i materialeve

Z

2+2

5

Semestri II

ECTS
7

Orë/javë

409.M.IIa

Struktura dhe mikrostruktura e materialeve III

O

3+2

7

410.M.IIa

Metalurgjia fizike II

O

3+2

7

411.M.IIa

Mekanika e shkatërrimit dhe dëmtimet materialeve II

O

2+2

6

412.M.IIa

Materialet e veçanta II

Z

2+2

5

413.M.IIa

Përzgjedhja e materialeve

Z

3+1

5

414.M.IIa

Konsumi i materialeve

Z

2+2

5

415.M.IIa

Modelimi në fushën e shkencës se materialeve

Z

2+2

5

Viti i II
Semestri III
Nr.

Orë/javë
Lëndët

O/Z

416.M.IIa

Metodologjia e punës kërkimore

O

3+2

7

417.M.IIa

Menaxhimi i projekteve

O

3+1

6

418.M.IIa

Riciklimi i materialeve

O

3+2

7

419.M.IIa

Metodat moderne të mbrojtjes nga korrozioni

Z

2+2

5

420.M.IIa

Analiza e rasteve të dëmtimit

Z

2+2

5

421.M.IIa

Teknologjia informative në materiale

Z

2+2

5

422.M.IIa

Biomaterialet

Z

2+2

5

Semestri IV

(L+U)

ECTS

Orë/javë

423.M.IIa

Praktikë industriale

O

424.M.IIa

Punimi i Masterit

O

30 ditë

10
20

PROGRAMET E STUDIMEVE

NIVELI I STUDIMEVE MASTER

DREJTIMI METALURGJI

studio
master
metalurgji
kurrikula
qellimi
www.umib.net/fgj/dmm

METALURGJI
Niveli i studimeve: Programi i studimeve Master
Kohëzgjatja: 2 vjet (4 semestra); 120 ECTS kredi pikë
aftësi

QËLLIMI DHE KOMPETENCAT BAZË

Qëllimi

kryesor

është

kualifikimi

i

profesionistëve për të qenë në gjendje të
integrohen në një mjedis industrial si dhe të
zbatojnë proceset industriale, duke përfshirë
kontrollin e prodhimit, kontrollin e cilësisë
dhe vërtetimin e produkteve industriale. Nga
këndvështrimi historik, metodat e përdorura
në zhvillimin dhe kontrollin e proceseve
metalurgjike dhe metodat e karakterizimit të
materialeve metalike janë adoptuar nga
materialet e tjera inxhinierike.
Për këtë arsye, një tjetër qëllim i këtij
programi studimor është që të kualifikohen
profesionistët për t'u marrë me kontrollin e
cilësisë

së

shumicës

së

materialeve

inxhinierike. Ky program i ri fokusohet në
marrjen

e

njohurive

profesionale

dhe

kompetencave për kërkesat e tregut të një
shoqërie inovative dhe të teknologjisë së
lartë, duke ofruar gjithashtu një bazë teorike
të shëndoshë. Të diplomuarit duhet të jenë në
gjendje të vazhdojnë arsimin gjatë gjithë
procesit të jetës së të mësuarit dhe të fitojnë

të

informacionit.

reja

të
Në

komunikimit
të

gjitha

të

kurset,

përqëndrohet fuqishëm në verifikimin e
njohurive teorike përmes punës praktike,
praktikimit të punës së ekipit dhe inkurajimit
të mendimit inovativ.

METALURGJI
Niveli Master

Viti i I
Semestri I

Orë/javë

Nr.

Lëndët

O/Z

(L+U)

ECTS

401.M.IIb

Metalurgjia fizike

O

3+2

7

402.M.IIb

Metalurgjia e metaleve me ngjyrë II

O

3+2

7

Teknologjitë bashkëkohore të prodhimit të çelikut
Metalurgjia e pluhurit
Proceset e avancuara të përpunimit të metaleve në
gjendje të lënget
Metalurgjia e metaleve të rralla
Perpunimi i metaleve me deformim plastik

O
Z

3+1
2+2

6
5

Z

3+1

5

Z
Z

2+2
2+2

5
5

2+2

403.M. IIb
404.M.IIb
405.M. IIb
406.M. IIb
407.M. IIb
408.M. IIb
Semestri II
409.M. IIb

Nënproduktet e Pb dhe Zn

Z

Furrat industriale

O

5
Orë/javë
3+2
7

410.M. IIb
411.M.IIb
412.M.IIb
413.M.IIb

Teoria e ferrolegurave-kapituj të zgjedhur
Operacionet metalurgjike
Materialet e reja zjarrëduruese
Mbrojtja e mjedisit

O
O
Z
Z

3+1
3+2
2+1
3+1

6
7
5
5

414.M.IIb

Z

2+2

5

415.M.IIb

Proceset moderne të elektrometalurgjisë
Modelimi në metalurgji

Z

2+2

5

416.M.IIb
417.M.IIb

Resurset energjetike
Automatizimi i pajisjeve

Z
Z

2+2
2+2

5
5

Viti i II
Semestri III
Nr.
Lëndët
418.M.IIb
Metodologjia e punës kërkimore

Orë/javë
(L+U)
ECTS
3+2
7

O/Z
O

419.M.IIb

Menaxhimi i projekteve

O

3+1

6

420.M.IIb

Riciklimi i materialeve

O

3+2

7

421.M.IIb

Teknologjia informative në metalurgji

Z

3+2

5

422.M.IIb

Projektimi në metalurgji

Z

2+2

5

423.M.IIb

Metalet dhe civilizimet

Z

2+2

5

424.M.IIb

Lëndë opcionale

Z

2+2

5

425.M.IIb
Semestri IV
426.M.IIb

Lëndë opcionale

Z

Praktikë industriale

O

2+2
5
Orë/javë
30ditë
10

427.M.IIb

Punimi i Masterit

O

20

UDHËZUES
udhëzues
studio
materiele
metalurgji
www.umib.net/fgj/dmm

ERASMUS+

erasmus
ceepus
koordinator
www.umib.net/fgj/dmm

Broshura është udhëzues sistematik i studentëve
gjatë studimeve dhe zhvillimik akademik të tyre.
Qëllimi i udhëzuesit në Fakultetin e
Gjeshkencave është:




të udhëzojë studentët në përzgjedhjen e
programit studimor,
të mbështesë studentët gjatë studimeve të
tyre,
të udhëzojë dhe të rrisë transferimin e
studentëve në vitin e ardhshëm,

Erasmus + është një program i mbështetur nga
Bashkimi Evropian. Qëllimi parësor i programit
është të përmirësojë nivelin e arsimit, njohurive,
shkathtësive dhe kreativitetit, të cilat janë
korrespondojnë me vlerat e shoqërisë evropiane
të dijes. Erasmus + u mundëson të rinjve,
nxënësve dhe të rriturve të fitojnë përvojë dhe
aftësi të reja gjatë studimeve, trajnimit ose punës
vullnetare jashtë vendit. Në të njëjtën kohë,
programi jepë mbështetje për institucionet dhe
organizatat kur është fjala për bashkëpunimin me
institucionet e ngjashme në vendet e tjera në
mënyrë që të inkurajojë inovacionin dhe të
përditësojë praktikat e mësimdhënies dhe punën
e rinisë. Programi Erasmus + mbështetet në pesë
shtylla kryesore:



Aksioni 1 (KA1): programi për mësim
individual
Aksioni 2 (KA2): programi për
bashkëpunim,
inovacion
dhe
shkëmbimin e praktikave të mira;










të këshillojë studentët në përzgjedhjen e
lëndëve zgjedhore,
të ndihmojë në studimin e lëndëve
individuale ose
praktikave të
detyrueshme
të inkurajoj studentët që të marrin pjesë
në aktivitetet shtesë në kurrikulat
mësimore.

Aksioni 3 (KA3): programi për
mbështetjen e poltikave dhe reformave
Jean Monnet dhe
Programi Sportiv.

Informacion i detajuar mbi mobilitetin e nxënies
studentore është në dispozicion në udhëzimet
Erasmus + Instructions for students.
Koordinatori i Programit Erasmus+ në
Universitetin e Mitrovicës është në dispozicion
në faqen e internetit të universitetit. (#erasmus+).

BIBLOTEKA DHE
MATERIALET STUDIMORE
bibloteka
libra
e-books
revista
leximi
dhoma leximi
www.umib.net/fgj/dmm

INFRASTRUKTURA
KËRKIMORE
Laboratoret
hulumtim
kerkim
bashkëpunim
www.umib.net/fgj/dmm

Është thënë se rruga drejt laboratorit udhëheqet
përmes bibliotekës.
Kjo deklaratë është e
vërtetë. Pa libra, revista dhe informacione, nuk
mund të ketë ndonjë punë me vlerë profesionale
ose ndonjë kërkim të mirë, mësimdhënie apo
hulumtime. Kështu, biblioteka në një mënyrë
reflekton imazhin e institucionit në të cilin
vepron. Kjo është veçanërisht e vërtetë për

bibliotekat e fakulteteve, të cilat duhet të
bashkëpunojnë në punën mësimore dhe

Infrastrukturës Kërkimore e departamentit
Materiale dhe Metalurgji është pjesë e Fakultetit
të Gjeoshkencave. Infrastruktura Kërkimore
ofron pajisje kërkimore në Departamentin e
Materialeve dhe Metalurgjisë (DMM), ofron
ekspertë dhe mbështetje instrumentale për
hulumtime
në
fushat
e
prodhimit,
funksionalizimit
dhe
karakterizimit
të
materialeve të ndryshme organike dhe inorganike
me theks në prodhimin e metaleve, materialeve
metalike dhe jo metalike. Në kuadër të DMM
mund të kryhen procese mekanike dhe kimike të
cilat sigurojn rimodelimin dhe modifikimin
kimik të materialeve në të gjithë zinxhirin e
procesit. Pajisjet analitike perfshijne aparatura
për hulumtimin e morfologjise dhe përbërësit
kimik të materialeve si dhe ekzaminimin të vetive
të tyre mekanike, fizike, optike, termogravimetrike dhe funksionale në përputhje me
standardet e kerkuara

Përmes ekspertëve të fushave të ndryshme
infrastruktura kërkimore mbështet projektet e
materialeve dhe metalurgjisë. Personat përgjegjës
janë gjithmonë të përgatitur për të këshilluar në
kuadër të departamentit DMM të Fakultetit të
Gjeoshkencave.

shkencore.
Biblioteka e departamentit të
Materialeve dhe Metalurgjisë, departamentit të
Gjeologjisë dhe departamentit të Xehetarisë u
gjendet në kuadër të biblotekës Universitare
UMIB .

KËSHILLI I STUDENTËVE NË
FAKULTETIN E GJEOSHKENCAVE

këshilli
studentët
projektet
www.umib.net/fgj/dmm

ALUMNI KLUB

Alumni klub
UMIB-FGJ-DMM
rrjet

https://www.umib.net/alumni-2/

Këshilli i Studentëve i Fakultetit të
Gjeoshkencave është një organ punues zyrtar që
përfaqëson interesat e studentëve dhe është i
angazhuar për arritjen e tyre. Ne përpiqemi të
sigurojmë cilësinë e procesit akademik dhe të
jetës studentore. Këshilli i Studentëve është bërë
i njohur për punën e tij të mirë midis studentëve
dhe profesorëve, të cilët gjithnjë e më shumë po
na drejtohen me dëshirën për bashkëpunim. Me
marrëveshje paraprake, takimet e rregullta
mbahen çdo ditë ku diskutojmë çështjet

akademike dhe aktuale të studentëve dhe
vlerësimet e procedurave që lidhen me anketat e
studentëve.
Këshilli i Studentëve zgjedh
përfaqësuesit e angazhuar në organet e tjera të
punës të fakultetit (Këshill, Senati,) të cilët pastaj
raportojnë për veprimet dhe punën e anëtarëve të
tjerë të fakultetit. Ne përpiqemi të sigurojmë që
të tre departamentet e Fakultetit të
Gjeoshkencave të përfaqësohen në mënyrë të
barabartë.

Klubi Alumni i Departamentit të Materialeve dhe
Metalurgjisë në Fakultetin e Gjeoshkencave të
Universitetit të Mitrovicës sjell të diplomuarit e
të gjitha brezave që kanë diplomuar në këtë
Fakultet. Si anëtar, ju do të jeni në gjendje të
merrni pjesë në aktivitete të lira profesionale,
sociale dhe sportive dhe tubime ku mund të

takoni individë të suksesshëm dhe të fitoni
njohuri të reja dhe kontakte, duke ju mundësuar
të zgjeroni rrjetin tuaj shoqëror si dhe të krijoni
mundësi të reja të karrierës. Ju lutemi që të
qëndroni në kontakt me Fakultetin edhe pas
studimeve tuaja dhe të bashkoheni me ne në
Klubin Alumni të UMIB-FGJ-DMM.

KONTAKTET

kontaktet
vendodhja
adresa
telefoni
email
www.umib.net/fgj/dmm

Departamenti Materiale dhe Metalurgji
Rr. Ukshin Kovaçica
40000 Mitrovicë,
Republika e Kosovës
Email:dmm@umib.net
www.umib.net

Zyra për shërbime të studentëve
Rr. Ukshin Kovaçica
40000 Mitrovicë,
Republika e Kosovës
www.umib.net

Bibloteka e Departamentit
Materiale dhe Metalurgji
Rr. Ukshin Kovaçica
40000 Mitrovicë,
Republika e Kosovës
Tel: +383 28530446
E-mail: info@umib.net
www.umib.net
Fakulteti i Gjeoshkencave
Rr. Ukshin Kovaçica
40000 Mitrovicë,
Republika e Kosovës
Tel: +383 28530446
E-mail: info@umib.net
www.umib.net

Rektorati i Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”
Rr. Ukshin Kovaçica
40000 Mitrovicë,
Republika e Kosovës
Tel: +383 28 535 725
Tel: +383 28 535 727
E-mail: info@umib.net
www.umib.net

Universiteti i Mitrovicës
''Isa Boletini''
Fakulteti i Gjeoshkencave
Departamenti Materiale dhe Metalurgji

■ Mitrovicë

■ Pejë (69 km)

■ Prishtinë (40 km)
■ Gjilan (88 km)

■ Gjakovë (85 km)
■ Ferizaj (74 km)
■ Prizren (103 km)

Rr. Ukshin Kovaçica
40000 Mitrovicë,
Republika e Kosovës
Tel: +383 28530446
Email:dmm@umib.net
www.umib.net

www.umib.net/fgj/dmm

