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Profesioni: Operatorë i robotëve industrial- teknik i drejtimit të proceseve, nivelet 4  KKK 

Standardi i profesionit është dokument që përshkruan kërkesat dhe kompetencat e kërkuara 

për këtë nivel, si tërësi të njohurive, shkathtësive dhe shprehive/qëndrimeve të nevojshme 

për të kryer me sukses detyrat e punës për profesione të caktuara. 

 

Standardi i profesionit në Mekatronikë, nivelet 4 KKK është baza për zhvillimin e kurrikulës 

për fushën e studimeve të mekatronikës dhe vlerësimin e kompetencave profesionale të 

studentëve. 

 

 
Përshkrimi i profesionit:  
 
Mekatronika është bërë çelësi për shumë prodhime dhe shërbime. Sistemet moderne sot e 
kanë arritur nivelin e përsosshmërisë, të cilin nivel ka qenë e vështirë ta imagjinojmë me 
përdorimin e metodave tradicionale. Mekatronika integron fushat klasike të inxhinierisë 
mekanike, inxhinierisë elektrike, inxhinierisë kompjuterike dhe teknologjinë informative për të 
realizuar principet bazë të metodologjisë bashkëkohore të disajnimit. Standardi i profesionit për 
fushën e Mekatronikës do të mbështesë integrimin sinergjetik të inxhnierisë mekanike precize, 
dirigjimin elektronik dhe sistemet, gjithnjë duke menduar në disajnimin, realizimin, operimin 
dhe mirëmbajtjen e riparimin e prodhimeve dhe shërbimeve “inteligjente”. 
 

Mekatronika është fushë e teknologjisë e cila merret me ndërveprimin e sistemeve mekanike, 

elektronike dhe të teknologjisë informative. 

Me të përfunduar shkollimin kandidati do të ketë këto njohuri, aftësi të përgjithshme dhe 
profesionale, aftësi intelektuale dhe të transferueshme: 
 
1. Njohuritë dhe të kuptuarit 
 
 

A1 Koncepteve dhe principeve themelore metematike, kalkulimet integrale dhe diferenciale, 
metodat e zgjidhjeve të ekuacioneve diferenciale, probabilitetin dhe teorinë e statistikës, 
algjebrën lineare, analizën numerike, bazat e fizikës dhe fizika e aplikuar;  

A2 njohuri themelore të natyrës dhe të fenomeneve të saj dhe shprehjen e tyre numerike; 

A3 njohurive themelore të gjuhëve të huaja për arritjen e objektivave në profesionin e 
inxhinierisë; 

A4 Materialet inxhinierike dhe elementeve inxhinierike, veqoritë dhe pjesët përbërëse; 

A5 Metodat e përgjithshme të projektimit dhe prodhimit, mjetet e përdorura dhe metodat e 
tyre të kontrollit, duke siguruar cilësinë e principeve; 
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2. Aftësi intelektuale 

 
B1 

 
aplikojnë njohuritë profesionale për zgjidhjen e problemeve cilësore dhe sasiore, duke 
përfshirë rastet e informacionit të kufizuar dhe kontradiktore; 
Mbledhja e informacioneve, analizimi i tij dhe përpilimi i metodave operacionale për 
përpunimin e informacionit 

B2 njohin dhe analizojnë problemet të reja dhe planifikojnë strategjinë për zgjidhjen e tyre 
dhe teorikisht kuptojnë teknologjitë e reja; 

B3 aplikojnë përvojën laboratorike për të kombinuar elementet teorike dhe praktike dhe për 
të kryer eksperimente të nevojshme për aktivitete inxhinierike; 

B4 Interpretojnë të dhënat e fituara nga vëzhgimet  dhe matjet laboratorike dhe përcaktojnë 
rëndësinë e tyre për të shpjeguar teorinë duke aplikuar shkathtësitë e informacionit dhe 
të vlerësimit, llogaritjes dhe përpunimit të dhënave; 

B5 perceptojnë kërkime të reja dhe të rëndësishme dhe probleme zhvillimore në fushën e 
studimeve; 

B6 mbajnë pikëpamje holistike në zgjidhje profesionale, balancimin e shpenzimeve, 
përfitimin, sigurinë, cilësinë, besueshmërinë, paraqitjen dhe ndikimin në natyrë; 

B7 identifikojnë dhe klasifikojnë problemet teknike që lidhen me mekatronikën;  

B8 zbatohen ligjet e lëvizjes mekanike të sistemeve, stabiliteti dhe parimet e besueshmërisë 
për zhvillimin e sistemeve teknike, përmirësimin dhe korrigjimin;  

B9 zbatohen aftësitë e fituara kognitive/njohëse për zhvillimin e pajisjeve mekatronike. 
 

3. Aftësitë dhe shkathtësitë praktike 

C1 Vëzhgojë dhe matë veçoritë fizike dhe të tjera me karakter sasior dhe cilësor, ngjarjet 
dhe ndryshimet, rregulloj dhe dokumentimin e tyre; 

C2 Planifikojë, projektojë dhe realizojë hulumtimet praktike dhe eksperimentale, duke filluar 
nga formulimi i problemit, hetimi, zgjedhja e pajisjeve dhe realizimi me sukses duke bërë 
vlerësimin;  

C3 Për të zgjedhur mjetet e nevojshme dhe metodologjinë dhe për kryerjen e matjeve të 
besueshme; 

C4 Të analizojë dhe të zhvillojnë sistemet, proceset dhe elementet e tyre;  

C5 vlerësojë dhe kontrollojë e materialet dhe dukuritë që aplikohen me rrezik; 

C6 Të përdorë teknologjitë e informacionit, softerët themelore, të aplikojnë metodat 
numerike llogaritëse të dedikuara për zgjidhjen e problemeve inxhinierike, e bëjnë 
përdorimin e kompjuterëve për të marrë të dhëna dhe zgjidhjen e problemeve dhe 
përpunimin e tyre, për të kontrolluar dhe rregulluar proceset, projektimin e linjave të 
automatizuara, grafiken dhe funksione e tjera kompjuterike; 
Analizojë dhe interpretojë dokmentacionet teknike, dhe ndërlidhjen ose ndërveprimin e 
mekanikës me elektronikën.  

C7 Vlerësojë zgjidhjet inxhinierike nga pikëpamjet etike, sociale, ekonomike, ligjore dhe e 
sigurisë; 

C8 të sigurohet për sigurinë në punë; 
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C9 zhvilluar prodhime teknike duke bërë përdorimin e elementeve standard të mekanikës 
dhe mekatronikës dhe furnizimit të prodhimit me koordimin adekuat teknik dhe duke 
përmbushur kërkesat ergonomike dhe estetike; 

C10 zgjedhur teknologjinë e prodhimit dhe pajisjeve;  

C11 kontrollojë proceset teknologjike dhe shfrytëzimin e pajisjeve;  

C12 zhvillojë sistemet mekatronike; 
 

4. Aftësitë dhe shkathtësitë e transferueshme  

D1 të jetë në gjendje të komunikoj në mënyrën e duhur të paktën në një gjuhë të huaj; 

D2 të jenë në gjendje në mënyrë të qartë dhe të saktë të shprehë rezultatet e kërkimeve dhe 
përfundimeve për auditoriumin e gjerë me gojë dhe me shkrim; 

D3 jenë në gjendje të bëjë përdorimin e dokumenteve ligjore dhe standard; 

D4 të jetë në gjendje për të zgjidhur problemet në lidhje me informatat sasiore dhe cilësore 
duke përfshirë situatat e tilla, kur informacioni në dispozicion është i kufizuar;  

D5 kanë shkathtësi për kalkulime matematikore dhe të teknologjisë informative duke 
përfshirë aspekte të tilla si analiza e gabimit, llogaritjen precize dhe vlerësim të saktësisë, 
përdorimin e drejtë të njësive dhe e paraqitjes së të dhënave;  

D6 ketë aftësi kërkoj informacion lidhur me burimet primare dhe sekondare informacioneve, 
duke përfshirë edhe burimi operativ (on-line) të informacioneve;  

D7 të jenë në gjendje të përfitojnë nga teknologjia informative - rrjetat informatave dhe baza 
e të dhënave, të përgadisë dokumentacionet tekstuale dhe grafike;; 

D8 të jetë në gjendje për të punuar në grup;  

D9 kanë shkathtësi për menaxhimin e kohës dhe aftësi organizative, të jetë në gjendje të 
planifikojë dhe të kuptojë metodat produktive dhe efektive të punës.  

 

 

PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 

 
Mekatronika është fusha e teknologjisë e cila merret me ndërveprimin një drejtimësh të 
sistemeve të mekanikës, elektronikës dhe teknologjisë informative. 

 

Niveli 4 dhe 5 i KKK 

I diplomuari në Mekatronikë është një punëtor i shkathtë i cili punon në fushën e 

mekatronikës, automatikës, apo fushën inxhinierisë të instrumenteve apo elektronikën e 

kompanisë. Detyrat e tij/saj kryesore janë qe të montoj, përdor dhe testoj pajisjet dhe 

sistemet mekatronike për të siguruar funksionimin e tyre pa pengesa. Ai/ajo përshtat 

sistemet mekatronike duke u bazuar në udhëzimet e punës duke përdorur instrumentet e 

duhura të kontrollit dhe matjes. 
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I diplomuari në Mekatronikë përcjellë udhëzimet e përshkruara të punës, dokumentet dhe 

kërkesat e cilësisë gjatë kryerjes së detyrave. 

 

Personi me kualifikimet e niveleve 4 dhe 5 të KKK punon në mënyrë të pavarur apo në ekip 

duke udhëhequr përformancën e projekteve të mekatronikës dhe duke qenë përgjegjës për 

rezultatet e punës së ekipit. Ai/ajo përzgjedh dhe zbaton teknologji dhe metoda të 

ndryshme për gjetjen e zgjidhjeve të reja duke marrë parasysh gjithashtu edhe efiçencën e 

energjisë, principet e ekonomisë dhe qëndrueshmë-risë ambientale. 

Përveç aktiviteteve specifike profesionale, puna e mekatronikës përfshin mbikëqyrjen e 

ekipit, këshillimin e klientëve, ndarja e resurseve dhe delegimi i punëve dhe bashkëpunimi 

me elektricistë, automatikë, teknologë, TI dhe specialistë të tjerë të fushave relevante të 

aktivitetit. 

Niveli 6 i KKK 

Bachelori (BA) i Mekatronikës (Niveli 6) ka njohuritë e domosdoshme teorike nga fusha 

ndërdisiplinore e Mekatronikës, është i njohur me fenomenet më esenciale dhe është i 

vetëdijshëm për fenomenet dhe konceptet thelbësore  të fushave teknike, ka aftësinë për të 

analizuar, formuluar dhe zgjidhur e detyrat praktike në mekatronikë, mund të dizajnojë dhe 

të hulumtojë sistemet mekatronike, zhvillimin e teknologjive mekatronike dhe të mirëmbajë 

pajisjet prodhuese. 

BA i Mekatronikës, niveli 6 punon në mënyrë të pavarur apo në ekip duke udhëhequr 

përformancën e projekteve të mekatronikës dhe duke qenë përgjegjës për rezultatet e punës 

së ekipit. Ai/ajo duhet të jetë në gjendje për të kuptuar, përshkruar dhe dizajnuar prodhime 

mekatronike dhe për të llogaritur, matur dhe për të ndikuar në performancat e tyre. 

Gjithashtu janë të rëndësishme njohuritë bazike në inxhinierinë kompjuterike, p.sh. 

programim në gjuhë të larta programuese dhe në shfrytëzimin e kompjuterit si vegël shumë 

e fuqishme për zgjidhjen e problemeve të inxhinierisë. 

Përveç aktiviteteve specifike profesionale, puna e BA të Mekatronikës përfshin menaxhimin e 
ekipit, këshillimin e klientëve, ndarja e resurseve dhe delegimi i punëve dhe bashkëpunimin 
me specialist të makinerisë, elektrikës, automatikës, teknologjisë prodhuese, teknologjisë 
informative dhe specialistë të tjerë të fushave relevante të aktivitetit. 
 
I diplomuari bachelor në Mekatronikë është në gjendje të disajnojë, prodhojë dhe bëjë punë 
inxhinierike nga fusha e mekatronikës në kompani, ndërmarrje dhe institucione tjera. 
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Niveli 7 i KKK 

Masteri (MA) i Mekatronikës (Niveli 7) ka njohuritë e domosdoshme teorike nga fusha 

ndërdisiplinore e Mekatronikës, është i njohur me fenomenet më esenciale dhe është i 

vetëdijshëm për fenomenet dhe konceptet thelbësore  të fushave teknike, ka aftësinë për të 

analizuar, formuluar dhe zgjidhur e detyrat praktike në mekatronikë, mund të dizajnojë dhe 

të hulumtojë sistemet mekatronike, zhvillimin e teknologjive mekatronike dhe të mirëmbajë 

pajisjet prodhuese. 

MA i Mekatronikës, niveli 7 punon në mënyrë të pavarur apo në ekip duke udhëhequr 
përformancën e projekteve të mekatronikës dhe duke qenë përgjegjës për rezultatet e punës 
së ekipit. Ai/ajo do të ketë njohuri dhe kuptim shumë të specializuara, të gjerë dhe të detajuar, 
disa prej të cilave është në ballë të njohurive në fushën e studimit ose të punës dhe në kufirin 
mes fusha të ndryshme, si bazë për të menduarit origjinal dhe / ose kërkimi. Ai/ajo duhet të 
jetë në gjendje për të kuptuar, përshkruar dhe dizajnuar prodhime mekatronike dhe për të 
llogaritur, matur dhe për të ndikuar në performancat e tyre. Gjithashtu janë të rëndësishme 
njohuritë të larta në inxhinierinë kompjuterike, p.sh. programim në gjuhë të larta programuese 
dhe në shfrytëzimin e kompjuterit si vegël shumë e fuqishme për zgjidhjen e problemeve të 

inxhinierisë. Përveç aktiviteteve specifike profesionale, puna e MA të Mekatronikës përfshin 

menaxhimin e ekipit, këshillimin e klientëve, ndarja e resurseve dhe delegimi i punëve dhe 
bashkëpunimin me specialist të makinerisë, elektronikës, automatikës, teknologjisë 
prodhuese, teknologjisë informative dhe specialistë të tjerë të fushave relevante të aktivitetit. 
I diplomuari master në Mekatronikë është në gjendje të bëjë plane strategjike, të disajnojë, 
prodhojë dhe bëjë punë inxhinierike nga fusha e mekatronikës në kompani, ndërmarrje dhe 
institucione tjera, sis dhe të menaxhojë me kompanitë apo sektorë të kompanive në fushën e 
mekatronikës. 
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Profesioni: Operator i Mekatronikës 

 Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

 
 
 
1. 

 
Montimi dhe instalimi i nënsistemeve 
mekatronike  

Aktivitetet kyçe të këtij funksioni janë:  
1.1     Montimi, instalimi dhe demontimi i komponentëve 
dhe ndërprerësve të nensistemit mekatronik. 
1.2     Montimi, instalimi dhe demontimi i nënsistemeve 
mekatronike. 
1.3 Instalimi dhe dhe vendosja e komponeteve te 
nënsistemeve mekatronike     
1 .4  Dokumentimi i punëve, përgatitja e manualeve të 
përdoruesve si dhe vizatimet sipas ekzekutimit. 

 
 
 
2. 

 
Operimi i pajisjeve dhe nënsistemeve 
mekatronike                                                              

 
Aktivitetet kyçe të këtij funksioni janë:  
  
  2.1 Operimi  , vendosaja dhe testimi i pajisjeve dhe 
nënsistemeve mekatronike 
   2.2   Matja e madhësive elektrike dhe jo elektrike. 

2.3     Monitorimi periodik i punes se pajsijeve dhe 
nënsistemeve mekatronike. 
2.4   Trajnimi i klienteve per te operuar me pajisje dhe 
nënsistemeve mekatronike  . 
 

 
 
3. 

 
 
Instalimi, vendosja dhe operimi i pajisjeve 
dhe nënsistemeve mekatronike industriale 
dhe prodhuese. 

Aktivitetet kyçe të këtij funksioni janë: 
3.1  Instalimi dhe krijimi i pajisjeve dhe 

nënsistemeve mekatronike industriale 
dhe prodhuese. 

3.2. Futja dhe përshtatja e programeve  
kontrolluese të pajisjeve dhe 
nënsistemeve mekatronike industriale 
dhe prodhuese. 

3.3  Monitorimi dhe inspektimi i proceseve 
teknologjike të nënsistemeve mekatronike 
industriale dhe prodhuese. 

3.4.  Mirëmbajtja e pajisjeve dhe nënsistemeve 
mekatronike industriale dhe prodhuese. 
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KOMPETENCAT E TRANSFERUESHME  

Mekatronikë, niveli 4 kompetenca e transferueshme  

1. Përdor kohën e punës në mënyrë efektive, punon në mënyrë sistematike dhe në mënyrë të 
organizuar dhe ju përmbahet udhëzimeve, procedurave  të përshkruara dhe kërkesave të 
sigurisë. 

2.  Përdor njohuri dhe mundësi të fushës specifike të teknologjisë për të arritur qëllimet në lidhje 
me      punën. Ndan njohuritë e tij/saj dhe specifikat e fushës me kolegët dhe zhvillon njohuri 
profesionale përmes zhvillimit profesional në vazhdimësi.  

3.   Mendon shpejtë dhe kupton informatat e reja shpejt. Ai/ajo nuk ka vështirësi në aftësimin për 
detyra, metoda apo teknika të reja. 

4.   Gjatë punës, analizon aktivitetet e veta dhe prezanton ide dhe propozime inovative, nëse 

është e nevojshme për përmirësimin e punës.  

5.   Personi është punëtorë ekipor. Ai/ajo ka kuptueshmëri të qartë në lidhje me sistemin e 

zhvilluar mekatronik, ai/ajo komunikon me personat e duhur (kolegë dhe klientë), shpreh 

qartë mendimin e tij/saj dhe nuk fsheh asnjë informatë. Në rast nevoje, trajton gjithashtu 

situatat konfliktuoze. I merr kritikat me përgjegjësi, mund të nxjerrë përfundime dhe të mësoj 

nga ato.  

 6.   Mban shënime në lidhje me problemet teknike në fushën e mekatronikës. Din se si të reagoj 

në situata të rrezikshme dhe si të zgjidh problemin me një dëm sa me të vogël. Kur ndodhë 

ndonjë prishje, din se si të ndal operimin e sistemit në mënyrë qe të dëmi i shkaktuar të jetë sa 

më i vogël. Përdor njohuritë dhe përvojën ekzistuese për të rregulluar prishjen.  

7.   Kupton nevojën për arkivimin e riparimeve teknike nga pika e tanishme për punë shtesë, 

mund të plotësoj dokumentet e përshkruara. 

8.   Një person qe punon si mekatronik u përket besimeve etike dhe vlerave të rëndësishme. 

 

Njohuritë mbështetëse: 

 

a)   Njohuri të përgjithshme në fizikë, matematikë dhe kimi; 

b)   Njohuri të përgjithshme në mekanikë, elektronikë, inxhinieri elektrike, teknologji kompjuterike, 

inxhinieri të softuerëve; 
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c)   Terminologji profesionale: Fjalori i përdorur për udhëzime, manualet e përdoruesve dhe 

urdhëresat        e punës; 
d)  Vizatimet teknike: Përmbajtja dhe simbolet; 
e)   Pajisjet dhe instalimet mekatronike: Klasifikimet, synimi dhe ndërtimi dhe 

kërkesat e montimit; 
f)    Parametrat e sistemeve mekatronike; 
g)   Principet funksionuese të sistemeve mekatronike; 
h)   Struktura e sistemeve të kontrollit të pajisjeve mekatronike; 
i)    Principet e informatave të procesuara dhe bartja dhe konvertimi i sinjalit; 
j) Komponentët me të zakonshme të mekatronikës (detektorët, mbushësit, kontrolluesit-

PLC, etj.), funksionet e tyre dhe principet e operimit; 
k)   Shenjat e produkteve të komponentëve me të zakonshme të mekatronikës; 
l) Punë të ndryshme instaluese të mekatronikës, materialet e përdorura gjatë 

instalimit (strukturore, elektro-teknike etj.) dhe vetitë e tyre; 
m)  Instrumentet dhe veglat matëse të përdoruar gjatë instalimit të pajisjeve dhe sistemeve 
mekatronike; 
n)   Principet operuese të komponentëve në lidhje me hidrauliken dhe pneumatikën; 
o)   Kërkesat profesionale për shëndetin dhe sigurinë valide për punët kryesore të ndërtimit; 
p)   Kërkesat teknike për instalime dhe operim të pajisjeve dhe sistemeve mekatronike 

në ambient me potencial eksplodues; 
q)   Kërkesat teknike për instalime dhe operim të pajisjeve dhe sistemeve mekatronike 

në ambient me potencial kimik agresiv; 
r) Kërkesat teknike për instalime dhe operim të pajisjeve dhe sistemeve mekatronike në 

ambient me sterilitet të rritur; 
s) Kërkesat profesionale për shëndet dhe siguri, masat e sigurisë dhe pajisje personale 

mbrojtëse qe kanë të bëjnë me punët mekatronike; 
t) Kërkesat e themeluara për trajtimin e materialeve të rrezikshme për ambientin dhe 

materialet qe kërkojnë hedhje; 
u)  Dokumentet e përdorura në punët e mekatronikës (instalime, manuale për përdorues dhe 
mirëmbajtje, diagrame etj.) 

 
Metoda(at) e vlerësimit: 
Kompetencat e transferueshme janë  vlerësuar në mënyrë të integruar së bashku me vlerësimin 
e kompetencave të tjera të prezantuara në standard profesionale.
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Funksioni 1:      Montimi dhe instalimi i pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike 

Ky funksion ka të bëj me komplet ciklin e montimit, instalimit dhe demontimit të pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike, përshirë 

përgatitjen e vizatimeve, dokumentacionit teknik dhe vlerësimin e cilësisë së punës. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

1.1   Montimi, instalimi 
dhe demontimi i 
komponentëve dhe 
ndërprerësve të 
nensistemit mekatronik. 
1.2   Montimi, instalimi 
dhe demontimi i 
nënsistemeve 
mekatronike. 
1.3 Instalimi dhe dhe 
vendosja e komponeteve 
te nënsistemeve 
mekatronike     
1.4  Dokumentimi i 
punëve, shfrytezimi i 
manualeve të 
përdoruesve si dhe 
vizatimet sipas 
ekzekutimit. 

 

1 Instalon, monton dhe demonton 
sistemet mekatronike qe 
përmbajnë nënsisteme të 
ndryshme (p.sh. mekanike, 
hidraulike, pneumatike, elektro-
mekanike, elektronike, sisteme 
softuerike etj.). Kontrollon 
përformancën e tërë 
nensistemit dhe siguron 
besueshmërinë e tij.  

2.   Instalon dhe vendos 
komponentët (detektorët, 
mbushësit. Kontrolluesit) e 
nënsistemeve mekatronike 
(p.sh. sistemet e matjes, 
mekanizmat transportues, 
pajisjet ndarëse) sipas 
përshkrimit të punës dhe 
specifikimit teknik.  

3.   Dokumenton instalimet e kryera 
dhe punët e filluara dhe 
modifikimet, dhe përgatit 
vizatimet sipas ekzekutimit dhe 
manualet e përdoruesve të 

a)   Metodat instaluese të 
pajisjeve dh sistemeve  me 
të zakonshme mekatronike; 
b)   Veglat e përdorura gjatë 
instalimit; 
c)    Njohuria mbi punët 
instaluese të mekatronikës; 
d)   Parametrat e sistemeve 
mekatronike; 
 

 

Shkathtësi në kalkulim. 
Shkathtësi në përdorimin 
e metodave llogaritëse 
numerike 
Shkathtësi analitike dhe 
për zgjidhje të shpejtë të 
problemeve. 
Aftësi të vendimmarrjes. 
Aftësi të punës me 
kompjuter përfshirë 
aftësinë për të operuar 
me gjuhë të ndryshme 
programuese 
dhe aftësi në përdorimin 
e postës elektronike. 
Aftësi të përdorë 
kompjuterët dhe 
dizajnimin me ndihmën e 
kompjuterit (CAD) dhe 
softuer tjerë special 
inxhinierikë që përdoren 
për modelim, simulim 
dhe analizë të sistemeve 
komplekse mekanike, 

 
Ballafaqimi me punë përfshin 
shkathtësitë e të menduarit 
logjik, komunikimit dhe 
shprehjes, koncentrimit të 
mirë, qëndrueshmëri, aftësi 
koordinimi, sens i zhvilluar i 
përgjegjësisë dhe 
gatishmërisë për të mësuar. 
 
Puna në  mekatronikë 
përfshinë edhe  aftësitë:  
matematiko-logjike si dhe 
shkathtësi analizuese, të 
menduar sistematik, 
koncentrim, aktivitetet 
manuale dhe aftësi  
memorizimi dhe vizuelizuese. 
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sistemeve mekatronike. 
4.  Krijon dokumente si raporti me 

shkrim, shfrytezon manuele per 
perdorimin e pajisjeve dhe 
nënsistemeve mekatronike, 
skicon, lexon skemen e lidhjes 
se pajisjeve dhe nënsistemeve 
mekatronike. 

 

elektronike ose  sisteme 
tjera inxhinierike. 
Shkathtësi në përpilim të 
raporteve të ndryshme.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të mekatronikë përfshijnë kompjuter me softuer special; instrumente për matje elektrike (multimetër, 
analizues sinjali, gjenerues sinjali, osciloskop dhe të tjera); instrumente matëse me dorë (caliper, peshore, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe 
të tjera); vegla dore (kaçavidë, dara, piskatore, hapëse teli, aparate special për montim të lidhjeve kabllore, hekuri bashkues dhe të tjera ); 
pajisje elektrike (kaçavida elektrike, turjelë dhe të tjera ; pajisje speciale (pajisje incizimi për foto dhe video, detektorë, mbushës) por gjithashtu 
pajisje për zyre. Në disa raste ekziston nevoja për të trajtuar sistemet hidro apo pneumatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca/dëshmitë e performancës – dëshmi se personi, instalon, monton dhe demonton sistemet mekatronike që përmbajnë 
nënsisteme hidraulike, pneumatike, elektro-mekanike, sisteme softuerike etj). Dëshmi se personi instalon dhe vendosë 
komponente të sistemeve mekatronike, përgaditë dokumentacionin për instalimet e kryera, punën dhe modifikimet e 
mundshme dhe që është në gjendje të vlerësojë punë. Dëshmi se personi ka përgatitur vizatimet dhe udhëzuesit për sistemet 
mekatronike proceseve dhe i ka kuptuar të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me këtë funksion. 

Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
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Funksioni 2:      Operimi i pajisjeve dhe nënsistemeve  mekatronike 

Ky funksion ka të bëj me kompletimin e tërë ciklit të operimit të sistemeve mekatronike, përshirë zhvillimin, testimin, matjen e 

parametrave fizik dhe mirëmbajtjen . 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

Aktivitetet kyçe të këtij 
funksioni janë:  
  2.1 Operimi  , vendosja 
dhe testimi i pajisjeve dhe 
nënsistemeve mekatronike 
   2.2   Matja e madhësive 
elektrike dhe jo elektrike. 

2.3     Monitorimi periodik 
i punës se pajisjeve dhe 
nënsistemeve 
mekatronike. 
2.4   Trajnimi i klientëve 
për të operuar me pajisje 
dhe nënsistemeve 
mekatronike. 
 

1. Starton pajisjet dhe 
nënsistemet mekatronike 
sipas udhëzimeve dhe 
përshkrimeve teknike. 

2. Krijon Operon dhe teston 
pajisje dhe nensisteme të 
ndryshme bazuar në detyrat 
e përshkruara dhe 
dokumentacionin teknik, 
modifikimet e 
dokumentacionit të bëra në 
formë të përshtatjes. 

3. Matja e parametrave fizik 
(gjatësia, gjerësia, presioni, 
temperature, lagështia, 
shpejtësia, pasha etj.)       
dhe parametrave elektrik 
(konsumin e energjisë, 
rezistencën e plotë, 
frekuencën, tensionin, etj.) 
të pajisjeve dhe sistemeve 
duke përdorur veglat e 
përshkruara dhe burimet për 
ato.  

3.   Kryen mirëmbajtën e 
planifikuar për sistemet dhe 
pjesët e tyre dhe përcjell 

a) Principet operuese të 
pajisjeve dhe sistemeve 
mekatronike; 

b)   Kërkesat nga 

mekanika, elektronika dhe 

TIK janë vendosur nga 

sistemet mekatronike; 

c)    Përshtatja automatike, 

kontrolla dhe 

inspektimi i pajisjeve 

dhe gjërave tjera 

(përfshirë instrumentet 

matëse në këtë fushë); 

d)   Zgjidhjet teknike të 

rrjetave lokale; principeve 

për zhvillimin e tyre dhe 

përdorimin e pajisjeve; 

e)  Njohuritë mbi 

dokumentimin e punëve 

operacionale. 

 

Shkathtësi në kalkulim. 
Shkathtësi në përdorimin 
e metodave llogaritëse 
numerike 
Shkathtësi analitike dhe 
për zgjidhje të shpejtë të 
problemeve. 
Aftësi të vendimmarrjes. 
Aftësi të punës me 
kompjuter përfshirë 
aftësinë për të operuar 
me gjuhë të ndryshme 
programuese 
dhe aftësi në përdorimin 
e postës elektronike. 
Aftësi të përdorë 
kompjuterët dhe 
dizajnimin me ndihmën e 
kompjuterit (CAD) dhe 
softuer tjerë special 
inxhinierikë që përdoren 
për modelim, simulim 
dhe analizë të sistemeve 
komplekse mekanike, 
elektronike ose  sisteme 
tjera inxhinierike. 
Shkathtësi në përpilim të 

 
Ballafaqimi me punë përfshin 
shkathtësitë e të menduarit 
logjik, komunikimit dhe 
shprehjes, koncentrimit të 
mirë, qëndrueshmëri, aftësi 
koordinimi, sens i zhvilluar i 
përgjegjësisë dhe 
gatishmërisë për të mësuar. 
 

Puna në  mekatronikë 
përfshinë edhe  
aftësitë:  matematiko-
logjike si dhe shkathtësi 
analizuese, të menduar 
sistematik, koncentrim, 
aktivitetet manuale dhe 
aftësi  memorizimi dhe 
vizuelizuese. 
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planet e mirëmbajtjes së 
pajisjeve për të siguruar 
operim pa pengesë të 
pajisjeve dhe sistemit. 

4.   Monitoron pajisjet dhe 
sistemet mekatronike në 
mënyrë të rregullt si dhe në 
ndërkohë mirëmbajtjen e 
planifikuar për të parandaluar 
ndonjë prishje e cila mund të 
shfaqet gjatë operimit të 
pajisjeve dhe sistemeve. Në 
rast nevoje, riparon prishjet 
dhe eliminon defektet 
funksionale të komponentëve 
të sistemit dhe pajisjeve 
mekatronike. 

5.   Zhvillon trajnimin informues 

fillestarë për përdorimin e 

pajisjeve apo sistemit për 

klientin, dhe në rast nevoje, 

ofron mbështetje teknike 

shtesë në lidhje me 

përdorimin e pajisjes apo 

sistemit. 

 

 raporteve të ndryshme.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të mekatronikë përfshijnë kompjuter me softuer special; instrumente për matje elektrike (multimetër, 
analizues sinjali, gjenerues sinjali, osciloskop dhe të tjera); instrumente matëse me dorë (caliper, peshore, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe 
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të tjera); vegla dore (kaçavidë, dara, piskatore, hapëse teli, aparate special për montim të lidhjeve kabllore, hekuri bashkues dhe të tjera ); 
pajisje elektrike (kaçavida elektrike, turjelë dhe të tjera ; pajisje speciale (pajisje incizimi për foto dhe video, detektorë, mbushës) por gjithashtu 
pajisje për zyre. Në disa raste ekziston nevoja për të trajtuar sistemet hidro apo pneumatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca e performancës – evidencë se personi mund të startojë pajisjet dhe sistemet mekatronike sipas udhëzimeve dhe përshkrimeve 

teknike. Evidencë se pe personi krijon dhe teston pajisje dhe sisteme të ndryshme bazuar në detyrat e përshkruara dhe dokumentacionin teknik, 

dhe sipas modifikimeve e dokumentacionit të bëra në formë të përshtatjes dhe bën matjen e parametrave  fizik, monitoron dhe mirëmban 

sistemet mekatronike dhe i ka kuptuar të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me këtë funksion. 

Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
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Funksioni 3:      Instalimi, vendosja dhe operimi i pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike industriale dhe prodhuese. 

Ky funksion ka të bëj me kompletimin e tërë ciklit të instalimit, realizimit, operimit, monitorimit, inspektimit dhe mirëmbajtjes së 

sistemeve mekatronike industriale dhe prodhuese. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

Aktivitetet kyçe të këtij 
funksioni janë: 

3.1  Instalimi dhe vendosja e 
pajisjeve dhe 
nënsistemeve 
mekatronike industriale 
dhe prodhuese. 

3.2. Futja dhe përshtatja e 
programeve  
kontrolluese të pajisjeve 
dhe nënsistemeve 
mekatronike industriale 
dhe prodhuese. 

3.3  Monitorimi dhe 
inspektimi i proceseve 
teknologjike të 
nënsistemeve 
mekatronike 
industriale dhe 
prodhuese. 

3.4.  Mirëmbajtja e 
pajisjeve dhe sistemeve 
mekatronike industriale 
dhe prodhuese. 

 

1. Instalon dhe prodhon pajisje 
dhe sisteme mekatronike 
duke ndjekur procedurat e 
sigurisë.  Rregullon, drejton 
dhe inspekton pajisjen 
prodhuese dhe robotët për 
procese prodhuese të 
caktuara (p.sh. prodhimin e 
energjisë, industrisë kimike) 
bazuar në natyrën e procesit 
prodhues.  

2.   Përgatitë programet e 
drejtimit/rregullimit për 
pajisje të ndryshme me 
përdorimin e softuerëve 
aplikativë për pajisjet 
përkatëse.  

3.   Përcjellë dhe inspekton punën 
e sistemeve dhe nënsistemeve 
mekatronike.  

4.   Kryen detyra që lidhen me 
operimin, mirëmbajtjen dhe 
riparimin e sistemeve 
prodhuese mekatronike duke 
përdorur metodat matëse 
adekuate. 

a Principet operuese të 
sistemeve të integruara 
mekatronike;  
b)   Kërkesat e vendosura 
për sistemet e integruara 
mekatronike dhe 
standarded e vlefshme;  
c)    Mjetet e kontrollit, për 

të kontrolluar pajisjet e 
sistemeve mekatronike 
(përfshirë instrumenet 
matëse në fushën e tyre 
të përdorimit);  

d)   Zgjidhje teknike të 
nevojshme për 
bashkëpunimin e 
sistemeve 
mekatronike; principet 
për zhvillimin e tyre 
dhe përdorimin e 
pajisjeve;  

e)  Principet për 
dokumentimin e 
sistemeve mekatronike.  

 
 

Shkathtësi në kalkulim. 
Shkathtësi në përdorimin 
e metodave llogaritëse 
numerike 
Shkathtësi analitike dhe 
për zgjidhje të shpejtë të 
problemeve. 
Aftësi të vendimmarrjes. 
Aftësi të punës me 
kompjuter përfshirë 
aftësinë për të operuar 
me gjuhë të ndryshme 
programuese 
dhe aftësi në përdorimin 
e postës elektronike. 
Aftësi të përdorë 
kompjuterët dhe 
dizajnimin me ndihmën e 
kompjuterit (CAD) dhe 
softuer tjerë special 
inxhinierikë që përdoren 
për modelim, simulim 
dhe analizë të sistemeve 
komplekse mekanike, 
elektronike ose  sisteme 
tjera inxhinierike. 
Shkathtësi në përpilim të 

 
Ballafaqimi me punë përfshin 
shkathtësitë e të menduarit 
logjik, komunikimit dhe 
shprehjes, koncentrimit të 
mirë, qëndrueshmëri, aftësi 
koordinimi, sens i zhvilluar i 
përgjegjësisë dhe 
gatishmërisë për të mësuar. 
 

Puna në  mekatronikë 
përfshinë edhe  
aftësitë:  matematiko-
logjike si dhe shkathtësi 
analizuese, të menduar 
sistematik, koncentrim, 
aktivitetet manuale dhe 
aftësi  memorizimi dhe 
vizuelizuese. 
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raporteve të ndryshme.    

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të mekatronikë përfshijnë kompjuter me softuer special; instrumente për matje elektrike (multimetër, 
analizues sinjali, gjenerues sinjali, osciloskop dhe të tjera); instrumente matëse me dorë (caliper, peshore, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe 
të tjera); vegla dore (kaçavidë, dara, piskatore, hapëse teli, aparate special për montim të lidhjeve kabllore, hekuri bashkues dhe të tjera ); 
pajisje elektrike (kaçavida elektrike, turjelë dhe të tjera ; pajisje speciale (pajisje incizimi për foto dhe video, detektorë, mbushës) por gjithashtu 
pajisje për zyre. Në disa raste ekziston nevoja për të trajtuar sistemet hidro apo pneumatike. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi mund të instalojë pajisjet dhe sistemet mekatronike sipas udhëzimeve dhe 

kërkesave të sigurisë. Evidencë se  personi rregullon, drejton dhe inspekton pajisjet prodhuese dhe robotët për procese të caktuar prodhimi. 

Dëshmi se personi  përgatitë dhe zbaton programet e drejtimit për pajisje të ndryshme me softuerë aplikativë që  vijnë me pajisjet përkatëse, 

ndjekë, inspekton dhe menaxhon operimin e sistemeve dhe nënsistemeve mekatronike dhe i ka kuptuar të gjitha aktivitetet që kanë të 

bëjnë me këtë funksion. 

Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
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FUNKSIONET DHE AKTIVITETET 

Funksionet dhe aktivitetet M4 i 
KKK 

M5 i 
KKK 

M6 i 
KKK 

M7 i 
KKK 

1 Montimi dhe instalimi i pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike 

1.1 
Montimi, instalimi dhe demontimi i pajisjeve mekatronike dhe komponentëve të 
nënsistemeve. x    

1.2 
Montimi, instalimi dhe demontimi i nënsistemeve mekatronike. 

x    

1.3 
Instalimi  dhe vendosja e komponentëve të nënsistemeve mekatronike 

x    

1.4 
 Dokumentimi i punëve, përgatitja e manualeve të përdoruesve si dhe vizatimet sipas 

ekzekutimit. x    

2 Montimi dhe instalimi i sistemeve mekatronike 

2.1 
Montimi, instalimi dhe demontimi i komponentëve dhe ndërprerësve të sistemit 

mekatronik.  x   

2.2 
Montimi, instalimi dhe demontimi i sistemeve mekatronike. 

 x   

2.3 
Dokumentimi i punëve, përgatitja e manualeve të përdoruesve si dhe vizatimet sipas 

ekzekutimit.  x   

2.4 
Vlerësimi i cilësisë së punës. 

 x   

3 Operimi i pajisjeve dhe sistemeve mekatronike 

3.1 
Operimi, vendosja dhe testimi i pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike. 

x    
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Funksionet dhe aktivitetet M4 i 
KKK 

M5 i 
KKK 

M6 i 
KKK 

M7 i 
KKK 

3.2 
Matja e madhësive elektrike dhe jo-elektrike. 

x    

3.3 
Monitorimi me orar, i punës së pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike. 

x    

3.4 
Kryerja e mirëmbajtjes së punës së pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike. 

x    

3.5 
Trajnimi i klientëve për të operuar me pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike. 

x    

4 Operimi i pajisjeve dhe sistemeve mekatronike 

4.1 
Operimi, vendosja dhe testimi i pajisjeve dhe sistemeve mekatronike. 

 x   

4.2 
Matja e madhësive elektrike dhe jo-elektrike. 

 x   

4.3 
Monitorimi me orar, i punës së sistemeve mekatronike dhe pajisjeve lidhëse me to. 

 x   

4.4 
Kryerja e mirëmbajtjes dhe ndreqjes së punës së pajisjeve dhe sistemeve mekatronike. 

 x   

4.5 
Trajnimi i klientëve për të operuar sistemeve mekatronike. 

 x   

5 Instalimi, vendosja dhe operimi i pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike industriale dhe prodhuese 

5.1 
Instalimi dhe vendosja e pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike industriale dhe 

prodhuese. x    

5.2 
Futja dhe përshtatja e programeve kontrolluese të pajisjeve dhe nënsistemeve 

mekatronike industriale dhe prodhuese. x    
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Funksionet dhe aktivitetet M4 i 
KKK 

M5 i 
KKK 

M6 i 
KKK 

M7 i 
KKK 

5.3 
 Monitorimi dhe inspektimi i proceseve teknologjike të nënsistemeve mekatronike 

industriale dhe prodhuese. x    

5.4 
Mirëmbajtja e pajisjeve dhe nënsistemeve mekatronike industriale dhe prodhuese. 

x    

6 Instalimi, vendosja dhe operimi i pajisjeve dhe sistemeve mekatronike industriale dhe prodhuese 

6.1 
Instalimi dhe krijimi i pajisjeve dhe sistemeve mekatronike industriale dhe prodhuese. 

 x   

6.2 
Futja dhe përshtatja e programeve kontrolluese të pajisjeve dhe sistemeve mekatronike 

industriale dhe prodhuese.  x   

6.3 
 Monitorimi dhe inspektimi i proceseve teknologjike të sistemeve mekatronike industriale 

dhe prodhuese.  x   

6.4 
Mirëmbajtja e pajisjeve dhe sistemeve mekatronike industriale dhe prodhuese. 

 x   

      

7 
Monitorimi, inspektimi dhe mirëmbajtja 

7.1 
Identifikimi i problemeve, monitorimi dhe inspektimi i procedurave operuese të 

sistemeve mekatronike dhe proceseve teknologjike të sistemeve mekatronike 

industriale dhe prodhuese. 

  x  

7.2 
Operimi me sisteme kompjuterike dhe softvare aplikativë për sistemet mekatronike, 

industrial dhe prodhuese.    x  
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Funksionet dhe aktivitetet M4 i 
KKK 

M5 i 
KKK 

M6 i 
KKK 

M7 i 
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7.3 
Instalon, operon, kontrollon dh emirëmban pajisjet senzorike. 

  x  

7.3 
Diagnostifikimi i problemeve, mirëmbajtja e pajisjeve dhe sistemeve 

mekatronike industriale dhe prodhuese.   x  

8 Instalimi dhe operimi i nënsistemeve të integruara mekatronike 

8.1 
Zhvillimi i nënsistemeve të integruara mekatronike. 

 x   

8.2 
 Instalimi dhe krijimi i nënsistemeve të integruara mekatronike. 

 x   

8.3 
Monitorimi, inspektimi dhe krijimi i proceseve teknologjike të nënsistemeve të integruara 

mekatronike.  x   

8.4 
Performanca e punëve të  mirëmbajtjes dhe riparimit të nënsistemeve të integruara 

mekatronike.  x   

9 Instalimi dhe operimi i sistemeve të integruara mekatronike 

9.1 
Zhvillimi i sistemeve të integruara mekatronike. 

  x  

9.2 
 Instalimi dhe krijimi i sistemeve të integruara mekatronike. 

  x  

9.3 
Monitorimi, inspektimi dhe krijimi i proceseve teknologjike të sistemeve të integruara 

mekatronike.   x  

9.4 
Performanca e punëve të  mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të integruara 

mekatronike.   x  
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10 Ekzekutimi i projekteve të mekatronikës 

10.1 Përzgjedhja dhe planifikimi i teknologjisë për projekte të thjeshta mekatronikës.  x   

10.2 
Koordinimi i aktiviteteve dhe punës së ekipit gjatë zbatimit të projekteve të thjeshta 
mekatronike.  x   

10.3 
Analiza dhe dokumentimi i aktiviteteve të projekteve thjeshta mekatronike. 

 x   

10.4 
Raportimi, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i zbatimit të projekteve të thjeshta të 

mekatronikës.  x   

11 Menaxhimi i projekteve të mekatronikës     

11.1 Hulumtimi, përzgjedhja dhe planifikimi i teknologjisë së projekteve të mekatronikës.   x  

11.2 
Mbikqyrë procesin e blerjes dhe instalimit të makinave për sistemet mekatronike dhe të 

pjesësve reserve.    x  

11.3 
Koordinimi i aktiviteteve dhe punës së ekipit të teknikëve në projekte të mekatronikës. 

  x  

11.4 
Analizimi dhe dokumentimi i aktiviteteve të projekteve mekatronike. 

  x  

11.5 
Raportimi, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i projekteve mekatronike 

  x  

12 Menaxhimi i projekteve të mekatronikës 
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M5 i 
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KKK 

12.1 Hulumtimi, përzgjedhja dhe planifikimi i teknologjisë së projekteve komplekse të 
mekatronikës. 

   x 

12.2 
Menaxhimi aktiviteteve dhe punës së ekipit të ekspertëve projekteve komplekse të 
mekatronikës.    x 

12.3 
Hulumtimi, analizimi dhe dokumentimi i aktiviteteve të projekteve komplekse të 

mekatronikës.    x 

12.4 
Raportimi, kontrolli i cilësisë dhe vlerësimi i projekteve komplekse të mekatronikës. 

   x 

13 Organizimi i punëve, menaxhimi dhe mbikëqyrja e ekipit 

13.1 
Organizimi dhe delegimi i punëve. 

 x   

13.2 
Përgatitja e një plani punues dhe planifikimi i aktiviteteve 

 x   

13.3 
Kontrolli i resurseve 

 x   

13.4 
Përcjellja e planit kohor të prodhimit 

 x   

13.5 
Mbikëqyrje direkte e punëtorëve, zbulimi i nevojës për trajnime gjatë shërbimit 

 x   

13.6 
Organizimi i trajnimeve të brendshme gjatë shërbimit. 

 x   

14 
Monitorimi, inspektimi, mirëmbajtja dhe projektimi 
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14.1 
Monitorimi, inspektimi dhe kontrolla e proceseve teknologjike të sistemeve 

mekatronike industriale dhe prodhuese.    x 

14.2 
 Hulumtimi, analiza dhe vlerësimi i proceseve teknologjike të sistemeve 

mekatronike industriale dhe prodhuese.    x 

14.3 
Projektimi i proceseve teknologjike të sistemeve mekatronike industriale dhe 

prodhuese.    x 

14.4 
Përpunimi i të dhënave teknike dhe përgatitja e raporteve.  

   x 

14.5 
Projektimi i sistemeve të automatizuara dhe sistemeve robotike 

   x 

14.6 
Zhvillimi i softuerëve për sisteme mekatronike, proceset industrial dhe prodhuese.  

   x 

15 Organizimi i punëve, menaxhimi dhe mbikëqyrja e ekipeve 

15.1 
Udhëheqë me kompaninë apo me ndonjë sektorë brenda kompanisë në fushën e 

mekatronikës    x 

15.2 
Zhvillon planinin strategjik për kompaninë apo sektorin e kompanisë në fushën e 

mekatronikës.    x 

15.3 
Analizon nevojat për trajnime, përgatitë programet e aftësimit dhe aftëson vartësit e tij 

për punë dhe projekte në fushën e mekatronikës.    x 
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Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

Këshilli për Arsim dhe Aftësim Profesional 
 
 
 
 
 
 

STANDARDI I PROFESIONIT 
Operatori i veglave të makinave, nivelet 4 të KKK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sektori:  Makinerisë 
 
Kodi: 8, 8.2, 8211 Sipas Librit të klasifikimit të profesioneve në Kosovë 
Data e aprovimit:  



 

Ekipi i zhvillimit: 
Koordinatorë i ekipit;   
Inxhi.i dipl. I mak. Enver Osdautaj,  
Inxhi.i dipl. I mak. Fazli Sermaxhaj,  
Inxhi.i dipl. I mak. Arsim Qalaj, 
Inxhi.i dipl. I mak. Basri Kamberi 
Inxh. I diplo. I mak. Mete Hoxhaj 
Inxh. I diplo. I mak. Zenun Ukshini 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data e aprovimit .... 
Valide prej .... 
 
 



 

Profesioni: OPERATORI I VEGLAVE TË MAKINAVE , NIVELET 4  KKK 
 
Standardi i profesionit është dokument që përshkruan kërkesat dhe kompetencat e kërkuara 
për këtë nivel, si tërësi të njohurive, shkathtësive dhe shprehive/qëndrimeve të nevojshme 
për të kryer me sukses detyrat e punës për profesione të caktuara. 
 
Standardi i profesionit për Operator i veglave të makinave, nivelet 4 KKK është baza për 
zhvillimin e kurrikulës për fushën e studimeve të teknologjisë së përpunimit te materialeve 
me prerje dhe vlerësimin e kompetencave profesionale të nxënësve. 
 
 
Përshkrimi i profesionit:  
 
Operatori i veglave të makinave   është fushë e teknologjisë e cila merret me përpunimin e 
elementeve te makinave me prerje duke përzgjedhur gjysmëfabrikatet, hartimin e 
dokumentacionit teknologjik, përzgjedhjen e teknologjisë për përpunim, matjen dhe 
kontrollin e produkteve. 
Me të përfunduar shkollimin kandidati do të ketë këto njohuri, aftësi të përgjithshme dhe 
profesionale, aftësi intelektuale dhe të transferueshme: 

 
PËRSHKRIMI I VENDIT TË PUNËS 
 
Operatorët e e veglave të makinave  punësohen kryesisht në ndërmarrje që kryejnë përpunimin 
e metaleve me anë të frezimit dhe tornimit. 
Në varësi të aftësimit profesional të operatorit, puna kryhet me makina tornimit ose të frezimit, 
në të cilat ai / ajo përpunon pjesët makinerike sipas vizatimeve dhe programit. Detyrat kryesore 
të një operatori janë punimi i pjesëve makinerike; filetimi dhe shpimi i sipërfaqeve të ndryshme 
të profileve të ndryshme me makina konvencionale dhe makina CNC (CNC-Computer Numerical 
Control- Makina me dirigjim numerik). 
 
Ai / ajo vendosë veglën në makinë në përputhje me dokumentacionin teknik të ofruar ose 
punon në makinën e përgatitur paraprakisht.  
 
Një operator i prodhimit mund të specializohet në dy fusha: 
a) frezim 
b) tornim 
 
Këto specializime përmbajnë aftësitë dhe njohuritë e nevojshme për të punuar si me makina 
konvencionale  ashtu edhe me makina CNC. 
Detyra kryesore e një frezuesi është përpunimi i pjesëve makinerike, hapje, filetim dhe shpim 
duke përdorur makinën frezuese. 
Detyra kryesore e tornitorit kryesisht është përpunimi i pjesëve makinerike rrotulluese: 
përpunimi i sipërfaqeve të shkallëzuara, filetim dhe shpim duke përdorur makinën tornuese. 
 
 
 



 

Niveli 4  
I diplomuari në Operatori i veglave të makinave  është një punëtor i shkathtë i cili punon 
në fushën e përpunimit te metaleve, përzgjedhjen e materialeve, veglave, pajisjeve dhe 
makinave adekuate për prodhime te përcaktuara. Detyrat e tij/saj kryesore janë qe të 
përpunoj materiale me makina konvencionale apo CNC makina duke zbatuar ecurit 
teknologjike ne funksion te arritjes se cilësisë sipas standardit dhe kërkesave të 
përcaktuara me dokumentacion tekniko-teknologjik. 
 
Personi me kualifikimet e niveleve 4 të KKK punon në mënyrë të pavarur apo në ekip duke 
qenë përgjegjës për rezultatet e punës së ekipit. Ai/ajo përzgjedh dhe zbaton teknologji 
dhe metoda të ndryshme për gjetjen e zgjidhjeve të reja duke marrë parasysh gjithashtu 
edhe efiçencën e energjisë, principet e ekonomisë dhe qëndrueshmërisë ambientale. 
 
Përveç aktiviteteve specifike profesionale, detyre e operatorit të prodhimit është mbikëqyrja 
e ekipit, këshillimi i klientëve, ndarja e resurseve dhe delegimi i punëve dhe bashkëpunimi 
me specialistë të tjerë të fushave relevante të aktivitetit. 
 
Njerëzit që punojnë në fushën prodhimit me CNC kërkohet të kenë njohuri  dhe shkathtësi të 
specializuara teknike që kombinojnë disa shkathtësi për punë dore dhe të kuptojnë procesin e 
përpunimit me më shumë metoda, për të patë kontroll më të madhe mbi saktësinë e 
dimensioneve dhe ruajtjen e standardeve të cilësisë. 
 
Aftësitë kryesore që njihen me këtë kualifikim janë aftësia për të përgatitur dhe filluar procesin 
e përpunimit me CNC, te monitorojë dhe të kontrollojë rrjedhën e punës, të monitoroje 
sigurinë, shëndetin dhe praktikat mjedisore për të siguruar cilësinë e prodhimit. Këto aftësi 
kërkojnë njohuri të teorisë përpunimit; funksionimit te makinave, materialet, proceset e 
prodhimit, kontrollin statistikor te procesit dhe zgjidhjen e problemeve. 
 
Operatorët e kualifikuar kualifikuar gjithashtu kuptojnë: 

 Si të mirëmbajnë proceset  biznesore dhe te prodhimit. 

 Rolin e tyre në pune dmth në prodhim dhe aktivitete qe lidhen me prodhimin. 

 Cilat janë kërkesat ligjore, rregulloret, marrëveshjeve dhe politikat që lidhen me 
mjedisin e veçantë e tyre të punës. 
 
 

Operatori i prodhimit duhet të jenë në gjendje të: 

 Interpretojë vizatimet me saktësi dhe ne mënyre efikase dhe kryej  pjesën duke 
shfrytëzuar llogaritje te thjeshta matematikore. 

 Operon me makina me dirigjim numerik (CNC), ashtu siç kërkohet. 

 Rrezon tehet, pastron dhe kontrollon. 

 Përpunon ne mënyre te duhur te gjitha llojet e materialeve për te kryer prodhimin e 
pjesëve ne mënyre te sakte dhe brenda afatit kohor. 

 Përdor vegla te ndryshme duke përfshirë, veglat për rrëzimin e teheve, veglat e dorës, 
vinçat, mjetet e ndryshme për matje dhe kontrolle ne mënyrën e duhur për te 
kontrolluar ne mënyre plote pjesët e përpunuara dhe pajisjet për mprehje, por jo duke u 
kufizuar vetëm ne to. 



 

 Mirëmban vendin e punës, duke i larguar te gjitha mbeturinat e krijuara gjate procesit te 
prodhimit. Kjo përfshin klasifikimin e mbeturinave sipas udhëzimeve. 

 Mirëmban vendin e punës në gjendje të pastër dhe të rregullt. 

 Vëzhgon rregullat e përshkruara te sigurisë. 

 Numëron dhe mban shënime sipas udhëzimeve te dhëna. 

 Përgatite raportet e punës. 

 Zbulon dhe raporton te udhëheqësi dështimet e operacioneve te punës, materialet me 
defekte  dhe çdo situate te pazakontë apo të pasigurte. 

 Përkujdeset për aplikim te duhur te vajrave dhe lubrifikanteve dhe bën riparime të vogla 
të mirëmbajtjes sipas nevojës. 

 Komunikon me gojë ose të shkruar me koleget dhe stafin mbikëqyrës (menaxhues) duke 
dhënë informata te përmbledhura dhe shpreh mendimin për informacionin e dhënë. 
 

 
Nxënësi mund të vlerësohet në: 

 Një qendër përpunuese ne shkollë ose jashtë sajë. 

 Një makinë CNC tornuese dhe frezuese. 

 Ose me pajisje të tjera te përpunimit me prerje, p.sh. prerje, shpim, retifikim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
Profesioni: Operator i prodhimit 

 Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

 
 
 
1. 

 Përgatitja e procesit të punës 
 

  Analizon vizatimet punuese dhe 
dokumentacionit teknologjik 

  Organizon si duhet vendin e punës 

  Verifikon gjendjen teknike të veglës dhe 
makinës  

 Përzgjedhë gjysmëfabrikatin 

 Centron gjysmëfabrikatin 

 Shtrëngon gjysmëfabrikatin dhe IMP   

  Rregullon parametrat teknologjik 
 

 
 
 
2. 

 
Kryerja e punëve  nën mirëmbajtjen e 
pajisjeve dhe makinave 

 

 Kryen mirëmbajtjen e rregullt dhe punët e 
pastrimit 

 Regjistron problemet teknike 
 

 
 
3. 

 
 
Përpunimi i pjesëve makinerike në 
makina frezuese konvencionale dhe 
CNC 

 Përgatit makinën frezuese konvencionale për 
përpunim 

 Përpunon pjesët makinerike në makinën 
frezuese konvencionale 

 Përgatit makinën CNC për përpunim 

 Përpunon pjesët makinerike në makinën 
frezuese CNC 

 Deponon pjesët e përpunuara brenda vendit 
të punës 

4.  Përpunimi i pjesëve makinerike në makina 
tornuese konvencionale dhe CNC 

 Përgatit makinën tornuese konvencionale për 
përpunim 

 Përpunon pjesët makinerike në makinën 
tornuese konvencionale 

 Përgatit makinën CNC për përpunim 

 Përpunon pjesët makinerike në makinën 
tornuese CNC 

 Deponon pjesët e përpunuara brenda vendit 
të punës 

5.  Perpunimi  pjesëve  me makinen retifikus 

konvencionale dhe CNC 

 Përgatit makinën retifikuese konvencionale 
dhe CNC për përpunim 

 Përpunon pjesët makinerike në makinën 
ratifikuese  konvencionale dhe CNC 

 Deponon pjesët e përpunuara brenda vendit 
të punës 

 



 

 
 
KOMPETENCAT E TRANSFERUESHME  
 
 

1. Përdor kohën e punës në mënyrë efektive, punon në mënyrë sistematike dhe në mënyrë 
të organizuar dhe ju përmbahet udhëzimeve, procedurave të përshkruara dhe kërkesave 
të sigurisë. 

2. Përdor njohuri dhe mundësi të fushës specifike të teknologjisë për të arritur qëllimet në 
lidhje me      punën. Ndan njohuritë e tij/saj dhe specifikat e fushës me kolegët dhe 
zhvillon njohuri profesionale përmes zhvillimit profesional në vazhdimësi.  

3. Mendon shpejtë dhe kupton informatat e reja shpejt. Ai/ajo nuk ka vështirësi në 
aftësimin për detyra, metoda apo teknika të reja. 

4. Analizon aktivitetet e veta dhe prezanton ide dhe propozime inovative, nëse është e 
nevojshme për përmirësimin e punës. 

5.  Personi është punëtorë ekipor. Ai/ajo ka kuptueshmëri të qartë në lidhje me sistemin e 
zhvilluar, ai/ajo komunikon me personat e duhur (kolegë dhe klientë), shpreh qartë 
mendimin e tij/saj dhe nuk fsheh asnjë informatë. Në rast nevoje, trajton gjithashtu 
situatat konfliktuoze. I pranon kritikat me përgjegjësi, mund të nxjerrë përfundime dhe 
të mësoj nga ato.  

6. Mban shënime në lidhje me problemet teknike në fushën e Operatorëve te prodhimit. 
Din se si të reagoj në situata të rrezikshme dhe si të zgjidh problemin me një dëm sa me 
të vogël. Kur ndodhë ndonjë prishje, din se sit ë ndal operimin e sistemit në mënyrë qe 
të dëmi i shkaktuar të jetë sa më i vogël. Përdor njohuritë dhe përvojën ekzistuese për 
të rregulluar prishjen.  

7. Kupton nevojën për arkivimin e riparimeve teknike nga pika e tanishme për punë shtesë, 
mund të plotësoj dokumentet e përshkruara. 

8. Një person qe punon në këtë profesion ka vlera etike dhe shoqërore. 

 
Njohuritë  e nevojshme 
 

-  Interpreton vizatimet me saktësi dhe ne mënyre efikase dhe kryej  pjesën duke bërë 
   llogaritje të thjeshta matematikore. 
-  Operon me makina me dirigjim numerik (CNC), ashtu siç kërkohet. 
-  Rrezon tehet, pastron dhe kontrollon. 
- Përpunon ne mënyre te duhur te gjitha llojet e materialeve për te kryer prodhimin e 
   pjesëve ne mënyre te sakte dhe brenda afatit kohor. 
-  Përdor vegla te ndryshme duke përfshirë, veglat për rrëzimin e teheve, veglat e dorës, 

vinçat, mjetet e ndryshme për matje dhe kontrolle ne mënyrën e duhur për te 
kontrolluar ne mënyre plote pjesët e përpunuara dhe pajisjet për mprehje, por jo duke u 
kufizuar vetëm ne to. 

- Mirëmban vendin e punës në gjendje të pastër dhe të rregullt., duke i larguar të gjitha 
mbeturinat e krijuara gjate procesit te prodhimit. Kjo përfshin klasifikimin e mbeturinave 
sipas udhëzimeve. 

- Vëzhgon dhe respekton rregullat e përshkruara te sigurisë. 
- Numëron dhe mban shënime sipas udhëzimeve te dhëna. 



 

-  Përgatit raportet e punës. 
-      Zbulon dhe raporton te udhëheqësi dështimet e operacioneve te punës, 

materialet me defekte  dhe çdo situate te pazakontë apo të pasigurte. 
-      Përkujdeset për aplikim te duhur te vajrave dhe lubrifikanteve dhe bën 

riparime të vogla të mirëmbajtjes sipas nevojës. 
-      Komunikon në formë gojore ose të shkruar me koleget dhe stafin mbikëqyrës 

(menaxhues) duke dhënë informata te përmbledhura dhe shpreh mendimin për 
informacionin e dhënë. 

 
 

Metoda(at) e vlerësimit: 
Kompetencat e transferueshme janë  vlerësuar në mënyrë të integruar së bashku me vlerësimin 
e kompetencave të tjera të prezantuara në standard profesionale.



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
Funksioni 1:      Përgatitja e procesit të punës 
Ky funksion ka të bëj me analizën e vizatimit te punues dhe dokumentacionit teknik,organizimin e vendit te punës dhe verifikimin e 
gjendjes teknike te veglës dhe makinës.  

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

Analizon vizatimet 
punuese dhe 
dokumentacionin 
teknologjik 
 
 

1. Analizon dhe shqyrton 
vizatimet e punës dhe 
dokumentet e nevojshme 
(p.sh. renditjen e punëve, 
kërkesat teknike)  

2. Siguron që të gjitha 
dokumentet e nevojshme 
janë të pranishme, të qarta 
dhe të kuptueshme. 

3. Kërkon informacione shtese 
sipas nevojës. 

 
 
 
 

a)  vizatim teknik; 
b) fushat e tolerancës 

(vendosjet dhe 
tolerancat); 

c) dokumentacionin 
punues; 

d) instrumentet matëse të 
nevojshme për punë 
(p.sh. noniusi (matësi 
sqepor), matësi 
këndor, mikrometri, 
etj.) dhe mënyrat e 
përdorimit të tyre; 

 
 
 
 

- Përgatit vendin e 
punës për 
analizimin e 
vizatimit dhe të 
dokumentacionit 
teknologjik 

- Përgatitja e skicave 
- Kryen matje 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e punës 
- Zbaton standardet 

e profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje  
të mjedisit 

 
 
 
 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vëtvlerësimi 
 
 

Organizon si duhet 
vendin e punës 
 

1. Siguron që mjetet e 
nevojshme në vendin e punës 
jenë në afërsinë e duhur dhe 

a) rregullat e sigurisë, 
masat e sigurisë dhe 
pajisjet personale 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Përgatitja 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

te sigurta.  
2. Verifikon që pajisjet 

mbrojtëse personale (psh 
syze, doreza, etj), janë të 
pranishme dhe në rregull. 

3. Kontrollon në mënyrë vizuele 
se makina është në rregull 
dhe e pastruar para fillimit të 
punës. 

 

mbrojtëse të 
nevojshme gjatë 
përdorimit të makinës; 

b) strukturën dhe 
funksionet e një 
programi të kontrollit; 

c) për materialet: 
material te ndryshme 
metalike dhe jo-
metalike, dallimet mes 
tyre (vetitë fizike dhe 
mekanike, përpunimin 
termik të çelikut, duke 
përdorë standardet e 
nevojshme EN dhe ISO, 
etj); 

d) parimet operative, 
modelet dhe 
mundësitë teknike të 
makinave 
konvencionale dhe 
makinave CNC; 

e) metodat për 
monitorimin e 
funksionimit të një 
makine CNC; si dhe 
shenjat paralajmëruese 
të dështimit; 

 
 

organizative e 
procesit të punës 

- Përzgjedh veglat 
dhe pajisjet e punës 

- Zbaton standardet 
e profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje  
të mjedisit 

 

- Të menduarit logjik  
shkathtësi në zgjidhjen 
e problemeve 

- Të jetë kritik dhe  
konstruktiv 

- Të manifestoj guxim dhe 
iniciativë në marrje të 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Verifikon gjendjen 
teknike të veglës dhe 
makinës  
 
 

1. Aktivizon makinën 
2. Monitoron që të mos ketë 

devijime në punën e saj. Në 
rast të devijimeve, reagon 
shpejt në bazë të 
autorizimeve, dhe, nëse 
kërkohet,  

3. Njofton specialistin ose 
menaxherin e tij/ saj  për 
problemin. 

4. Kontrollon përputhshmërinë 
e gjysmë fabrikatit (gjysmë 
prodhimit) me vizatimin e 
punës, duke përdorur 
instrumente matëse. 

 

a)  centrimi i aksit dhe 
kontrollimi i  
instrumentit; 

b) bazat e përpunimit; 
c) llojet më të zakonshme 

të dështimeve, dhe 
metodat për 
parandalimin e tyre; 

d) njohuri të përgjithshme 
në lidhje me makinat 
për ngritjen dhe heqjen 
e pajisjeve.  

e) metodat për 
monitorimin e 
funksionimit të një 
makine CNC; si dhe 
shenjat paralajmëruese 
të dështimit; 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Verifikon dhe 
kontrollon veglën 
dhe makinën 

- Kryen matje 
- Përzgjedh veglat 

optimale 
- Zbaton standardet 

e profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë dhe  ruajtje të 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 

     

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të Operatoret e prodhimit përfshijnë instrumente matëse me dorë (nonius, mikroetër, 
komperator, mikrometër, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash 
dhe dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve makinerike, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat 
saldimi, kompresor, makinë frezuese dhe tornuese konvencionale dhe me CNC. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi, kompleton vizatimet e punëtorisë dhe dokumentet e nevojshme (p.sh. 
renditjen e punëve, kërkesat teknike), siguron që të gjitha dokumentet e nevojshme janë të pranishme, të qarta dhe të kuptueshme. 
Dëshmi se personi siguron që mjetet e nevojshme në vendin e punës jenë në afërsinë e duhur dhe te sigurta. Verifikon që pajisjet 
mbrojtëse personale (p.sh. syze, dorëza, etj), janë të pranishme dhe në rregull. Dëshmi se personi kontrollon në mënyrë vizuele se 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

makina është në rregull dhe e pastruar para fillimit të punës. Dëshmi se personi aktivizon makinën, monitoron që të mos ketë 
devijime në punën e saj. Dëshmi se personi njofton specialistin ose menaxherin e tij/ saj  për problemin. Dëshmi se personi 
kontrollon përputhshmërinë e gjysmë fabrikatit (gjysmë prodhimit) me vizatimin e punës, duke përdorur instrumente matëse. 

 
Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
 
  



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Funksioni 2:      Kryerja e punëve  nën mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinave 
Ky funksion ka të bëj me mirëmbajtjen e rregullt e pajisjeve dhe makinave,pastrimin e pajisjeve dhe makinës si dhe regjistrimin e 
problemeve teknike te pajisjeve dhe makinës. 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

Kryen mirëmbajtjen e 
rregullt dhe punët e 
pastrimit 
 

1. Kryen mirëmbajtje të rregullt 
te makinës.  

2. Pastron sipas manualit të 
përdoruesit të makinës 

3. Përdor mjetet e nevojshme 
për mirëmbajtje dhe pastrim. 

 

 

a) Metodat e monitorimit 
të funksionimit të një 
makine; si dhe shenjat 
paralajmëruese të 
dështimit; 

b) Rregullat e sigurisë, 
masat e sigurisë dhe 
pajisjet personale 
mbrojtëse të 
nevojshme gjatë 
përdorimit të makinës; 

c) Kompletimi i 
dokumentacionit 
punues. 

 

 
- Përgatit vendin e 

punës 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e punës 
- Kryen mirëmbajtje 

të rregullt 
- Zbaton standardet 

e profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 
 
 
 

 
- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vëtvlerësimi 
 
 
 
 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Regjistron problemet 
teknike 
 

1. Regjistron të gjitha probleme 
teknike  

2. Informon specialistin apo 
menaxherin për probleme 
teknike. 

a) Parimet operative, 
modelet dhe 
mundësitë teknike të 
makinave 
konvencionale dhe 
makinave CNC; 

b) llojet më të zakonshme 
të dështimeve, dhe 
metodat për 
parandalimin e tyre; 

 

- Kryen matje 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e punës 
- Zbaton standardet 

e profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të Operatoret e prodhimit përfshijnë instrumente matëse me dorë (nonius, mikrometer, 
komperator, mikrometër, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash 
dhe dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve makinerike, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat 
saldimi, kompresor, makinë frezuese dhe tornuese konvencionale dhe me CNC. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 

Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi kryen mirëmbajtje të rregullt te makinës. Dëshmi se personi  pastron sipas manualit të 

përdoruesit të makinës. Dëshmi se personi përdor mjetet e nevojshme për mirëmbajtje dhe pastrim. 
Evidenca e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
Funksioni 3:      Përpunimi i pjesëve makinerike në makina frezuese konvencionale dhe CNC 
Ky funksion ka të bëj me përgatitjen e makinës frezuese konvencionale dhe CNC,përpunon pjesët makinerike në makinën frezuese 
konvencionale dhe CNC dhe deponon pjeset e përpunuara brenda vendit te punës. 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës Njohuritë e nevojshme për 
të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e 
shoqëruara me 
funksionet kyçe  

Përgatit makinën 
frezuese 
konvencionale për 
përpunim 
 

1. Lexon dhe shqyrton 
vizatimin e punës .  

2. Përcakton parametrat e 
makinës frezuese 
konvencionale për 
prodhimin e pjesëve të 
punës;  

3. Fikson gysm[ fabrikatin 
në makinën 
metalprerëse duke 
zgjedhur regjimin e 
duhur të punës.  

4. Zgjedh instrumentet 
metalprerëse e 
nevojshme për prerje 
bazuar në vizatimin e 
detajuar dhe verifikon 
gjendjen e tyre.  

5. Përcakton mënyrat 
optimale të prerjes 

6. Përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në 
vizatim të hollësishëm, 
në gjysëmfabrikatin e 
dhënë dhe në 

a)   proceset teknologjike për 
të realizuar përpunimin e 
pjesëve standarde; 

b)   Instrumentet prerëse të 
përdorura në frezim; 

c)   makinat frezuese, 
parimet e tyre operative, 
struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d)   njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës frezuese 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

e)   pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)    proceset teknologjike të 
makinës frezuese, si bazë 
për përzgjedhjen e tyre; 

g)   Terminologjia që ka të 
bëjë me frezimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 

-  Përgatit vendin e 
punës 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatit makinën 
- Përzgjedh IMP dhe 

pajisjet e punës 
- Montimi i IMP 
- Rregullon makinën 

sipas regjimit të 
përpunimit 

- Zbaton standardet e 
profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe 

përpunon  informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në 

zgjidhjen e 
problemeve 

- Të manifestoj guxim 
dhe iniciativë në 
marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë 
vendimmarrës 

- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

instrumentin prerës që 
duhet të përdoret.  

7. Vendos dimensionet e 
sakta të instrumentit 
prerës në sistemin e 
kontrollit të makinës 
metalprerëse.  

 

huaj); 
h)   koordinimi I sistemeve të 

makinave; 
i)    kontrollimi I sistemeve të 

makinave; 
j)   qëllimin dhe mundësitë e 

nën-programeve; 
k)   baza për përgatitjen e 

programeve të kontrollit. 
 
 

Përpunon pjesët 
makinerike  në 
makinën frezuese 
konvencionale 
 

1. Analizon matjet 
zinxhirore të 
përcaktuara në vizatim 
të punës dhe llogarit 
përmasat e nevojshme. 

2. Prodhon pjesë të punës 
në një makinë frezuese 
konvencionale bazuar në 
vizatimin e detajuar, të 
cilat janë në përputhje 
me kërkesat e saktësisë 
IT 12 të ISO standardeve. 

3. Verifikon saktësinë e 
programit të kontrollit 
dhe përputhshmërinë e 
tij me vizatimin e 
detajuar. Prodhon pjesë 
të punës duke u bazuar 
në vizatimin e detajuar 

a) proceset teknologjike për 
të realizuar përpunimin e 
pjesëve standarde; 

b) Instrumentet prerëse të 
përdorura në frezim; 

c) makinat frezuese, parimet 
e tyre operative, 
struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d) njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës frezuese 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

e)   pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)   proceset teknologjike të 

- Kryen frezime të 
sipërfaqeve të 
profiluara 

- Kryen frezime të 
kanaleve  

- Kryen punimin e 
dhëmbëzoreve në 
frezë 

- Zbaton standardet e 
profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe 

përpunon  informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në 

zgjidhjen e 
problemeve 

- Të jetë kritik dhe  
konstruktiv 

- Të manifestoj guxim 
dhe iniciativë në 
marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë 
vendimmarrës 

- Mësimi gjatë gjithë 
jetës 

- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

duke përdorur një 
makinë frezuese CNC. 
Monitoron procesin e 
punës - në rast të 
dështimit, e di se si 
duhet ndaluar puna ose 
funksionimi i makinë 
metalprerëse në mënyrë 
që dëmi i shkaktuar 
(gjendja teknike, 
konsumi I materialit të 
papërpunuar, etj) të jetë 
sa më i vogël. Kontrollon 
cilësinë e pjesës së 
përfunduar të punës dhe 
në pajtueshmëri me 
dokumentacionin teknik. 

 

makinës frezuese, si bazë 
për përzgjedhjen e tyre; 

g)   Terminologjia që ka të 
bëjë me frezimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)   koordinimi I sistemeve të 
makinave; 

i)   kontrollimi I sistemeve të 
makinave; 

j)   qëllimin dhe mundësitë e 
nën-programeve; 

k)   baza për përgatitjen e 
programeve të kontrollit. 

vetëvlerësimi 
 

Përgatit makinën 
frezuese CNC për 
përpunim  

1. Analizon vizatimin dhe 
kontrollon programin si 
dhe përcakton makinën 
frezuese CNC për 
prodhimin e pjesëve të 
punës;  

2. Fikson gjysmë fabrikatin 
në makinë 
metalprerëse duke 
zgjedhur regjimin e 
duhur.  

3. Vendos instrumentet 

a)  proceset teknologjike për 
të realizuar përpunimin e 
pjesëve standarde; 

b)  Instrumentet prerëse të 
përdorura në frezim; 

c)   makinat frezuese CNC, 
parimet e tyre operative, 
struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d)  njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës frezuese 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatitja e makinës 
- Shkarkimi i 

programit 
- Kryen matje 
- Përzgjedh IMP sipas 

planit të IMP 
- Montimi i IMP 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe 

përpunon  informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në 

zgjidhjen e 
problemeve 

- Të jetë kritik dhe  
konstruktiv 

- Të manifestoj guxim 
dhe iniciativë në 
marrjen e 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

prerëse në veglën 
mbajtëse dhe 
përcakton pikat zero të 
kërkuara. 

4. Përgatit programet e 
kontrollit për shpim dhe 
frezuese të sipërfaqeve 
të jashtme dhe të 
brendshme rrethore  

5. Përdor nën-programet 
në sistemet e kontrollit 
të makinës 
metalprerëse. 

 

(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

e)  pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)  proceset teknologjike të 
makinës frezuese, si bazë 
për përzgjedhjen e tyre; 

g)  Terminologjia që ka të 
bëjë me frezimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)  koordinimi I sistemeve të 
makinave; 

i)    kontrollimi I sistemeve të 
makinave; 

j)    qëllimin dhe mundësitë e 
nën-programeve; 

k)   baza për përgatitjen e 
programeve të kontrollit. 

- Rregullon makinën 
sipas regjimit të 
përpunimit 

- Zbaton standardet e 
profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit  

përgjegjësive 
- Të jetë 

vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë 

jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

Përpunon pjesët 
makinerike në 
makinën frezuese 
CNC 

1. Lexon dhe analizon 
vizatimin dhe kontrollon 
programin si dhe 
përcakton makinën 
frezuese CNC për 
prodhimin e pjesëve të 
punës;  

2. Fikson gjysmë fabrikatin 

a)  proceset teknologjike 
për të realizuar 
përpunimin e pjesëve 
standarde; 

b)  Instrumentet prerëse të 
përdorura në frezim; 

c)  makinat frezuese CNC, 
parimet e tyre operative, 

- Kryen frezime të 
sipërfaqeve të 
profiluara 

- Kryen frezime të 
kanaleve  

- Kryen punimin e 
dhëmbëzoreve në 
frezë 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe 

përpunon  informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në 

zgjidhjen e 
problemeve 

- Të jetë kritik dhe  



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

në makinë metalprerëse 
duke zgjedhur regjimin e 
duhur.  

3. Vendos instrumentet 
prerëse ne instrumentin 
mbajtjes dhe përcakton 
pikat zero të kërkuara. 

4. Përgatit programet e 
kontrollit për shpim dhe 
frezim të sipërfaqeve të 
rrafshta dhe profilore, 
dhe hapje kanalesh  

5. Përdor nën-programet 
në sistemet e kontrollit 
të makinës 
metalprerëse. 

 

struktura dhe sistemi i 
kontrollit; 

d)  njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës frezuese 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj);  

e)  pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)   proceset teknologjike të 
makinës frezuese, si bazë 
për përzgjedhjen e tyre; 

g)  Terminologjia që ka të  
bëjë me frezimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)  koordinimi I sistemeve të 
makinave; 

i)   kontrollimi I sistemeve të 
makinave; 

j)  qëllimin dhe mundësitë e 
nën-programeve; 

k)  baza për përgatitjen e 
programeve të kontrollit. 

 

- Zbaton standardet e 
profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim 

dhe iniciativë në 
marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë 
vendimmarrës 

- Mësimi gjatë gjithë 
jetës 

- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Deponon pjesët e 
përpunuara me 
ferzim brenda 
vendit të punës 

 

1. Pastron pjesën e 
përfunduar të punës 

2. Largon grimcat metalike 
dhe mbetjet e tjera të 
përpunimit.  

3. Deponon pjesën e 
përfunduar të punës në 
bazë të kërkesave të 
arritura sipas 
marrëveshjes.  

4. Pastron makinën dhe 
rregullon vendin e punës 
pas përfundimit të 
punës. 

a) Shkencën e materialeve: 
për materialet e 
ndryshme metalike dhe 
materialet jo-metalike, 
dallimet e tyre (vetitë 
fizike dhe mekanike, 
trajtimit të çelikut, ISO 
standardeve, etj);  

b) Pajisjet transportuese 
brenda repartit, pajisjet 
ngritëse, me shirit, 
pirunier, etj. 

c) Depotë dhe llojet e tyre, 
d) pajisjet 
e) Pajisje Kompjuterike dhe 

sotverike për komunikim 
(p.sh. futjen e të dhënave, 
kontrollin e makinave, 
përcjelljen e inventarit, Excel 
për futjen e te dhënave, posta 
elektronike).  

f) Pajisjet skanuese (p.sh. 
pajisjet skanuese për bar 
kode)  

g) Vegla paketimi (p.sh. prerëset, 
kasetë, makina plastifikuese). 

h) Pajisjet matëse (p.sh. 
peshoret, shirit matës, 
termometër, barometri) 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Përgatitja e skicave 
- Kryen matje 
- Përzgjedh veglat dhe 

pajisjet e punës 
- Zbaton standardet e 

profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe 

përpunon  informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në 

zgjidhjen e 
problemeve 

- Të jetë kritik dhe  
konstruktiv 

- Të manifestoj guxim 
dhe iniciativë në 
marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë 
vendimmarrës 

- Mësimi gjatë gjithë 
jetës 

- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës - Veglat kryesore të Operatoret e prodhimit përfshijnë instrumente matëse me dorë (nonius, mikrometer, 
komperator, mikrometër, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

dhe dimensionesh standarde për demontimin dhe montimin e pjesëve makinerike, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat 
saldimi, kompresor, makine frezuese konvencionale dhe me CNC. 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi  shqyrton vizatimin e punës, përzgjedhë  makinën frezuese konvencionale për 
prodhimin e pjesëve të punës, fikson gysmëfabrikatin në makinën metalprerëse duke zgjedhur regjimin e duhur të punës, zgjedh instrumentet e 
nevojshme për prerje bazuar në vizatimin e detajuar dhe verifikon gjendjen e tyre, përcakton mënyrat optimale të prerjes, përgatit makinën për 
punë duke u bazuar në vizatim të hollësishëm, në gjysmëfabrikatin e dhënë dhe në instrumentin prerës që duhet të përdoret. Dëshmi se personi 
vendos dimensionet e sakta të instrumentit prerës në sistemin e kontrollit të makinës metalprerëse, analizon matjet zinxhirore të përcaktuara në 
vizatim të punës dhe llogarit përmasat e nevojshme. Dëshmi se personi prodhon pjesë të punës në një makinë frezuese konvencionale bazuar në 
vizatimin e detajuar, të cilat janë në përputhje me kërkesat e saktësisë IT 12 të ISO standardeve,verifikon saktësinë e programit të kontrollit dhe 
përputhshmërinë e tij me vizatimin e detajuar. Dëshmi se personi prodhon pjesë të punës duke u bazuar në vizatimin e detajuar duke përdorur 
një makinë frezuese CNC.  Dëshmi se personi monitoron procesin e punës - në rast të dështimit, e di se si duhet ndaluar puna ose funksionimi i 
makinë metalprerëse në mënyrë që dëmi i shkaktuar (gjendja teknike, konsumi I materialit të papërpunuar, etj) të jetë sa më i vogël. Kontrollon 
cilësinë e pjesës së përfunduar të punës dhe në pajtueshmëri me dokumentacionin teknik.  Dëshmi se personi analizon vizatimin dhe kontrollon 
programin si dhe përcakton makinën frezuese CNC për prodhimin e pjesëve të punës. Dëshmi se personi fikson gjysmëfabrikatin në makinë 
metalprerëse duke zgjedhur regjimin e duhur.  Dëshmi se personi  vendos instrumentet prerëse ne veglën mbajtëse dhe përcakton pikat zero të 
kërkuara, përgatit programet e kontrollit për shpim dhe frezuese të sipërfaqeve të jashtme dhe të brendshme rrethore.  Dëshmi se personi 
përdor nën-programet në sistemet e kontrollit të makinës metalprerëse, analizon vizatimin dhe kontrollon programin si dhe përcakton makinën 
frezuese CNC për prodhimin e pjesëve të punës. Dëshmi se personi se largon grimcat metalike dhe mbetjet e tjera të përpunimit.  Dëshmi se 
personi deponon pjesën e përfunduar të punës në bazë të kërkesave të arritura sipas marrëveshjes, pastron makinën dhe rregullon vendin e 
punës pas përfundimit të punës. 

Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
  



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Funksioni 4:      Përpunimi i pjesëve makinerike në makina tornuese konvencionale dhe CNC  
Ky funksion ka të bëj me përgatitjen e makinës tornuese konvencionale dhe makinën tornuese CNC,me përpunimin e  pjesës 
makinerike ne makina tornuese konvencionale dhe CNC dhe deponimin e pjesëve të përpunuara brenda vendit te punës.  

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

Përgatit makinën 
tornuese konvencionale 
për përpunim 
 

1. Shqyrton vizatimin e punës .  
2. Përcakton makinën tornuese 

konvencionale për prodhimin 
e pjesëve të punës;  

3. Fikson gysmëfabrikatin në 
makinën metalprerëse duke 
zgjedhur regjimin e duhur të 
punës.  

4. Zgjedh instrumentet e 
nevojshme për prerje bazuar 
në vizatimin e detajuar dhe 
verifikon gjendjen e tyre.  

5. Përcakton mënyrat optimale 
të prerje 

6. Përgatit makinën për punë 
duke u bazuar në vizatim të 
hollësishëm, në 
gjysëmfabrikatin e dhënë dhe 
në instrumentin prerës që 
duhet të përdoret.  

7. Vendos dimensionet e sakta të 
instrumentit prerës në 
sistemin e kontrollit të 
makinës metalprerëse 

a)   proceset teknologjike 
për të realizuar 
përpunimin e pjesëve 
standarde; 

b)  Instrumentet prerëse të 
përdorura në tornim; 

c)  makinat tornuese, 
parimet e tyre 
operative, struktura 
dhe sistemi i kontrollit; 

d)   njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës tornuese 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

e)   pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)   proceset teknologjike 
të makinës tornuese, si 
bazë për përzgjedhjen 
e tyre; 

g)  Terminologjia që ka të 

-  Përgatit vendin e 
punës 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatit makinën 
- Përzgjedh IMP dhe 

pajisjet e punës 
- Monton IMP 
- Rregullon makinën 

sipas regjimit të 
përpunimit 

- Zbaton standardet 
e profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 
 

 

bëjë me tornimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)   koordinimi I sistemeve 
të makinave; 

i)    kontrollimi I sistemeve 
të makinave; 

j)    qëllimin dhe mundësitë 
e nën-programeve; 

k)   baza për përgatitjen e 
programeve të 
kontrollit. 

 
 
 

Përpunon pjesët 
makinerike  në makinën 
tornuese konvencionale 
 

1.  Analizon matjet zinxhirore të 
përcaktuara në vizatim të 
punës dhe llogarit përmasat e 
nevojshme. 

2.  Prodhon pjesë të punës në një 
makinë tornuese 
konvencionale bazuar në 
vizatimin e detajuar, të cilat 
janë në përputhje me kërkesat 
e saktësisë IT 12 të ISO 
standardeve. 

3. Verifikon saktësinë e programit 
të kontrollit dhe 
përputhshmërinë e tij me 

a)   proceset teknologjike 
për të realizuar 
përpunimin e pjesëve 
standarde; 

b)   Instrumentet prerëse 
të përdorura në 
tornim; 

c)   makinat tornuese, 
parimet e tyre 
operative, struktura 
dhe sistemi i kontrollit; 

d)   njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës tornuese 

- Kryen tornime të 
jashtme dhe të 
brendshme 

- Kryen tornime të 
sipërfaqeve të 
profiluara 

- Kryen punimin e 
filetave 

- Zbaton standardet 
e profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

vizatimin e detajuar.  
4. Prodhon pjesë të punës duke u 

bazuar në vizatimin e detajuar 
duke përdorur një makinë 
tornuese konvencionale.  

5. Monitoron procesin e punës - 
në rast të dështimit, e di se si 
duhet ndaluar puna ose 
funksionimi i makinë 
metalprerëse në mënyrë që 
dëmi i shkaktuar (gjendja 
teknike, konsumi I materialit të 
papërpunuar, etj) të jetë sa më 
i vogël.  

6. Kontrollon cilësinë e pjesës së 
përfunduar të punës dhe në 
pajtueshmëri me 
dokumentacionin teknik. 

 
 

(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); e) 
pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)   proceset teknologjike 
të makinës tornuese, si 
bazë për përzgjedhjen 
e tyre; 

g)   Terminologjia që ka të 
bëjë me tornimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)   koordinimi I sistemeve 
të makinave; 

i)    kontrollimi I sistemeve 
të makinave; 

j)   qëllimin dhe mundësitë 
e nën-programeve; 

k)   baza për përgatitjen e 
programeve të 
kontrollit. 

 

 - Vlerësimi dhe 
vetëvlerësimi 

 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Përgatit makinën tornuse 
CNC për përpunim 

 

1.  Analizon vizatimin dhe 
kontrollon programin si dhe 
përcakton makinën frezuese 
CNC për prodhimin e pjesëve 
të punës;  

2. Fikson gjysmëfabrikatin në 
makinë metalprerëse duke 
zgjedhur regjimin e duhur.  

3. Vendos instrumentet prerëse 
në veglën mbajtëse dhe 
përcakton pikat zero të 
kërkuara. 

4. Përgatit programet e kontrollit 
për rrotullimin e sipërfaqeve 
konike dhe cilindrike. të 
sipërfaqeve të jashtme dhe të 
brendshme rrethore  

5. Përdor nën-programet në 
sistemet e kontrollit të 
makinës metalprerëse. 

 
 
 
 

 

a) proceset teknologjike 
për të realizuar 
përpunimin e pjesëve 
standarde; 

b)  Instrumentet prerëse të 
përdorura në tornim; 

c)   makinat tornuese, 
parimet e tyre 
operative, struktura 
dhe sistemi i kontrollit; 

d)  njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës tornuese 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

e)  pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)  proceset teknologjike të 
makinës tornuese, si 
bazë për përzgjedhjen 
e tyre; 

g)  Terminologjia që ka të 
bëjë me tornuese (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)  koordinimi I sistemeve 
të makinave; 

i)    kontrollimi I sistemeve 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatitja e 
makinës 

- Shkarkimi i 
programit 

- Kryen matje 
- Përzgjedh IMP sipas 

planit të IMP 
- Montimi i IMP 
- Rregullon makinën 

sipas regjimit të 
përpunimit 

- Zbaton standardet 
e profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit  

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

të makinave; 
j)    qëllimin dhe mundësitë 

e nën-programeve; 
k)   baza për përgatitjen 
e programeve të 
kontrollit. 

Përpunon pjesët 
makinerike në makinën 
tornuese CNC 

 

1. Analizon vizatimin dhe 
kontrollon programin si dhe 
përcakton makinën tornuese 
CNC për prodhimin e pjesëve 
të punës;  

2. Fikson gjysmëfabrikatin në 
makinë metalprerëse duke 
zgjedhur regjimin e duhur.  

3. Vendos instrumentet prerëse 
ne instrumentin mbajtës dhe 
përcakton pikat zero të 
kërkuara. 

4. Përgatit programet e 
kontrollit për shpim, filetimi, 
rrëzimin e teheve, hapjen e 
kanaleve, përpunime tërthore 
dhe gjatësore të sipërfaqeve 
rrethore.  

5. Përdor nën-programet në 
sistemet e kontrollit të 
makinës metalprerëse. 

 
  a) proceset teknologjike 

për të realizuar 
përpunimin e pjesëve 
standarde; 

b)   Instrumentet prerëse 
të përdorura në 
tornim; 

c)   makinat tornuese CNC, 
parimet e tyre 
operative, struktura 
dhe sistemi i kontrollit; 

d)   njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës tornuese CNC 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); e) 
pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)   proceset teknologjike 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Përgatitja e skicave 
- Kryen matje 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e punës 
- Zbaton standardet 

e profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

të makinës tornuese 
CNC, si bazë për 
përzgjedhjen e tyre; 

g)   Terminologjia që ka të 
bëjë me tornimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)   koordinimi I sistemeve 
të makinave; 

i)    kontrollimi I sistemeve 
të makinave; 

j)   qëllimin dhe mundësitë 
e nën-programeve; 

k)   baza për përgatitjen e 
programeve të 
kontrollit. 

 

Deponon pjesët e 
përpunuara me tornim 
brenda vendit të punës 

 

1. Pastron pjesën e përfunduar 
të punës 

2. Largon grimcat metalike dhe 
mbetjet e tjera të përpunimit.  

3. Deponon pjesën e përfunduar 
të punës në bazë të kërkesave 
të arritura sipas 
marrëveshjes.  

4. Pastron makinën dhe 
rregullon vendin e punës pas 
përfundimit të punës. 

i) Shkencën e 
materialeve: për 
materialet e ndryshme 
metalike dhe 
materialet jo-metalike, 
dallimet e tyre (vetitë 
fizike dhe mekanike, 
trajtimit të çelikut, ISO 
standardeve, etj);  

j) Pajisjet transportuese 
brenda repartit, pajisjet 
ngritëse, me shirit, 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Përgatitja e skicave 
- Kryen matje 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e punës 
- Zbaton standardet 

e profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

pirunier, etj. 
k) Depotë dhe llojet e 

tyre, 
l) pajisjet 
m) Pajisje Kompjuterike dhe 

sotverike për komunikim 
(p.sh. futjen e të dhënave, 
kontrollin e makinave, 
përcjelljen e inventarit, 
Excel për futjen e te 
dhënave, posta 
elektronike).  

n) Pajisjet skanuese (p.sh. 
pajisjet skanuese për bar 
kode)  

o) Vegla paketimi (p.sh. 
prerëset, kasetë, makina 
plastifikuese). 

a) Pajisjet matëse (p.sh. 
peshoret, shirit matës, 
termometër, barometri) 

 vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.  p)  -   

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës – Veglat kryesore të Operatoret e prodhimit përfshijnë instrumente matëse me dorë (nonius, mikrometer, 
komperator, mikrometër, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, mengene, dara, kaçavida, çelësa formash 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

dhe dimensionesh standarde per demontimin dhe montimin e pjesëve makinerike, makina ratifikuese dore, shpuese dore, aparat 
saldimi, kompresor, makine tornuese konvencionale dhe me CNC. 
 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
6. Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi  shqyrton vizatimin e punës, përzgjedhë  makinën tornuese 

konvencionale për prodhimin e pjesëve të punës, fikson gysmëfabrikatin në makinën metalprerëse duke zgjedhur regjimin e 
duhur të punës, zgjedh instrumentet e nevojshme për prerje bazuar në vizatimin e detajuar dhe verifikon gjendjen e tyre, 
përcakton mënyrat optimale të prerjes, përgatit makinën për punë duke u bazuar në vizatim të hollësishëm, në gjysmëfabrikatin 
e dhënë dhe në instrumentin prerës që duhet të përdoret. Dëshmi se personi vendos dimensionet e sakta të instrumentit prerës 
në sistemin e kontrollit të makinës metalprerëse, analizon matjet zingjirore të përcaktuara në vizatim të punës dhe llogarit 
përmasat e nevojshme. Dëshmi se personi prodhon pjesë të punës në një makinë tornuese konvencionale bazuar në vizatimin e 
detajuar, të cilat janë në përputhje me kërkesat e saktësisë IT 12 të ISO standardeve,verifikon saktësinë e programit të kontrollit 
dhe përputhshmërinë e tij me vizatimin e detajuar. Dëshmi se personi prodhon pjesë të punës duke u bazuar në vizatimin e 
detajuar duke përdorur një makinë tornuese CNC.  Dëshmi se personi monitoron procesin e punës - në rast të dështimit, e di se si 
duhet ndaluar puna ose funksionimi i makinë metalprerëse në mënyrë që dëmi i shkaktuar (gjendja teknike, konsumi I materialit 
të papërpunuar, etj) të jetë sa më i vogël. Kontrollon cilësinë e pjesës së përfunduar të punës dhe në pajtueshmëri me 
dokumentacionin teknik.  Dëshmi se personi analizon vizatimin dhe kontrollon programin si dhe përcakton makinën frezuese CNC 
për prodhimin e pjesëve të punës. Dëshmi se personi fikson gjysmëfabrikatin në makinë metalprerëse duke zgjedhur regjimin e 
duhur.  Dëshmi se personi  vendos instrumentet prerëse ne veglën mbajtëse dhe përcakton pikat zero të kërkuara, përgatit 
programet e kontrollit për shpim, filetimi, rrëzimin e teheve, hapjen e kanaleve, përpunime tërthore dhe gjatësore te sipërfaqeve 
rrethore.  Dëshmi se personi përdor nën-programet në sistemet e kontrollit të makinës metalprerëse, analizon vizatimin dhe 
kontrollon programin si dhe përcakton makinën tornuese CNC për prodhimin e pjesëve të punës. Dëshmi se personi se largon 
grimcat metalike dhe mbetjet e tjera të përpunimit.  Dëshmi se personi deponon pjesën e përfunduar të punës në bazë të 
kërkesave të arritura sipas marrëveshjes, pastron makinën dhe rregullon vendin e punës pas përfundimit të punës. 

 
Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 
Funksioni 5:      Përpunimi i pjesëve makinerike në makina retifikuese konvencionale dhe CNC  
Ky funksion ka të bëj me përgatitjen e makinës retifikuese konvencionale dhe  CNC, me përpunimin e  pjesës makinerike ne makina 
retifikuese  konvencionale dhe CNC dhe deponimin e pjesëve të përpunuara brenda vendit te punes.  

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e Përformancës  Njohuritë e nevojshme 
për të kryer funksionin  

Shkathtësitë  Shkathtësitë  kyçe dhe 
shkathtësitë e shoqëruara 
me funksionet kyçe  

Përgatit makinën 
retifikuese 
konvencionale dhe CNC 
për përpunim 
 

1. Shqyrton vizatimin e punës .  
2. Përcakton makinën tornuese 

konvencionale për prodhimin 
e pjesëve të punës;  

3. Fikson gysmëfabrikatin në 
makinën metalprerëse duke 
zgjedhur regjimin e duhur të 
punës.  

4. Zgjedh instrumentet e 
nevojshme për prerje bazuar 
në vizatimin e detajuar dhe 
verifikon gjendjen e tyre.  

5. Përcakton mënyrat optimale 
të prerje 

6. Përgatit makinën për punë 
duke u bazuar në vizatim të 
hollësishëm, në 
gjysëmfabrikatin e dhënë dhe 
në instrumentin prerës që 
duhet të përdoret.  

7. Vendos dimensionet e sakta të 
instrumentit prerës në 

a)   proceset teknologjike 
për të realizuar 
përpunimin e pjesëve 
standarde; 

b)  Instrumentet prerëse të 
përdorura në retifikim; 

c)  makinat retifikuese, 
parimet e tyre 
operative, struktura 
dhe sistemi i kontrollit; 

d)   njohuri të përgjithshme 
për mirëmbajtjen e 
makinës retifikuese 
(lubrifikantët dhe 
ftohësit, filtrat, etj); 

e)   pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)   proceset teknologjike 
të makinës retifikuese, 
si bazë për 

-  Përgatit vendin e 
punës 

- Siguron 
dokumentacionin 
teknologjik 

- Përgatit makinën 
- Përzgjedh IMP dhe 

pajisjet e punës 
- Monton IMP 
- Rregullon makinën 

sipas regjimit të 
përpunimit 

- Zbaton standardet 
e profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

sistemin e kontrollit të 
makinës metalprerëse 

 
 
 

 

përzgjedhjen e tyre; 
g)  Terminologjia që ka të 

bëjë me retifikimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)   koordinimi I sistemeve 
të makinave; 

i)    kontrollimi I sistemeve 
të makinave; 

j)    qëllimin dhe mundësitë 
e nën-programeve; 

k)   baza për përgatitjen e 
programeve të 
kontrollit. 

 
 
 

Përpunon pjesët 

makinerike në makinën 

ratifikuese  

konvencionale dhe CNC 

 

1. Shqyrton vizatimet e punës 
dhe përcakton makinën për 
përpunimin e pjesëve të 
punës: qendërzimi i boshtit 
punues të makinës dhe 
shtrëngimi i saktë i pjesës.  

2. Zgjedhë gurin e duhur 
ratifikues  duke u bazuar në 
vizatime të detajuar dhe 
verifikon gjendja e tij e mirë të 
punës, balancon nëse 
kërkohet. Bazuar në vizatimet 

a)   proceset teknologjike 
për të realizuar 
përpunimin e pjesëve 
standarde; 

b)   Instrumentet prerëse 
të përdorura në 
tornim; 

c)   makinat tornuese, 
parimet e tyre 
operative, struktura 
dhe sistemi i kontrollit; 

d)   njohuri të përgjithshme 

- Zgjedhë regjimin 
më të 
përshtatshëm të 
punës dhe nëse 
është e nevojshme 
e mprehë gurin 
ratifikues.  

- Përpunon pjesët 
punës(të 
sipërfaqeve të 
rrafshëta, cilindrike, 
konike, të profileve 

- Komunikimi 
- Mledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të jetë kritik dhe  

konstruktiv 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

e detajuara, boshtit të punës 
dhe materialit të gurit 
retifikues, përcakton mënyrat 
optimale të përpunimit me 
retifikim dhe përshtatë veglën 
e makinës. 

3. Zgjedhë regjimin më të 
përshtatshëm të punës dhe 
nëse është e nevojshme e 
mprehë gurin ratifikues.  

4. Përpunon pjesët punës(të 
sipërfaqeve të rrafshëta, 
cilindrike, konike, të profileve 
të ndryshme) bazuar në 
vizatimin e detajuar, të cilat 
janë në përputhje me kërkesat 
e saktësisë IT 12 të ISO 
standardeve. 

5.  Kontrollon cilësinë dhe 
saktesise se pjesës së 
përfunduar  në përputhshmëri 
me dokumentacionin teknik. 

6. Pastron pjesën e përfunduar të 
punës, largon grimcat metalike 
dhe mbetjet e tjera të 
përpunimit, deponon pjesën e 
përfunduar të punës në bazë 
të kërkesave të arritura sipas 
marrëveshjes, pastron 
makinën dhe rregullon vendin 
e punës pas përfundimit të 

për mirëmbajtjen e 
makinës tornuese 
(lubrifikantët 
dhftohësit, filtrat, etj); 
e) pajisje të ndryshme, 
mjete, vendosja dhe 
fiksimi i instrumenteve 
prerëse; 

f)   proceset teknologjike 
të makinës tornuese, si 
bazë për përzgjedhjen 
e tyre; 

g)   Terminologjia që ka të 
bëjë me tornimin (në 
gjuhën amtare dhe të 
paktën në një gjuhë të 
huaj); 

h)   koordinimi I sistemeve 
të makinave; 

i)    kontrollimi I sistemeve 
të makinave; 

j)   qëllimin dhe mundësitë 
e nën-programeve; 

k)   baza për përgatitjen e 
programeve të 
kontrollit. 

 

të ndryshme) 
bazuar në vizatimin 
e detajuar, të cilat 
janë në përputhje 
me kërkesat e 
saktësisë IT 12 të 
ISO 
standardeveZbaton 
standardet e 
profesionit 

- Zbaton standardet 
dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Mësimi gjatë gjithë jetës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

punës 

  të makinave; 
j)    qëllimin dhe mundësitë 

e nën-programeve; 
k)   baza për përgatitjen e 

programeve të 
kontrollit. 

   

Deponon pjesët e 

përpunuara brenda 

vendit të punës 

 

1. Pastron pjesën e përfunduar 
të punës 

2. Largon grimcat metalike dhe 
mbetjet e tjera të përpunimit.  

3. Deponon pjesën e përfunduar 
të punës në bazë të kërkesave 
të arritura sipas 
marrëveshjes.  

4. Pastron makinën dhe 
rregullon vendin e punës pas 
përfundimit të punës. 

b) Shkencën e 
materialeve: të 
ndryshme metalike dhe 
materialet jo-metalike, 
dallimet e tyre (vetitë 
fizike dhe mekanike, 
trajtimit të çelikut, ISO 
standardeve, etj);  

c) Pajisjet transportuese 
brenda repartit, pajisjet 
ngritëse, me shirit, 
pirunier, etj. 

d) Depot dhe llojet e tyre, 
e) pajisjet 

- Përgatit vendin e 
punës 

- Përgatitja e skicave 
- Kryen matje 
- Përzgjedh veglat 

dhe pajisjet e punës 
- Zbaton standardet 

e profesionit 
- Zbaton standardet 

dhe rregullat në 
punë të ruajtjes së 
mjedisit 

 

- Komunikimi 
- Mbledh dhe përpunon  

informata 
- Të menduarit logjik 
- Shkathtësi në zgjidhjen 

e problemeve 
- Të manifestoj guxim dhe 

iniciativë në marrjen e 
përgjegjësive 

- Të jetë vendimmarrës 
- Punë në grup 
- Vlerësimi dhe 

vetëvlerësimi 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

f) Pajisje Kompjuterike dhe 
sotverike per komunikim 
(p.sh. futjen e të dhënave, 
kontrollin e makinave, 
percjelljen e inventarit, 
Excel per futjen e te 
dhenave, posta elektronike).  

g) Pajisjet skanuese (p.sh. 
pajisjet skanuese për bar 
code)  

h) Vegla paketimi (p.sh. 
prerëse, kasetë, makina 
plastifikuese). 

i) Pajisjet matese (p.sh. 
peshoret, shirit matës, 
termometër, , barometer 

 
Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mjetet e punës – Veglat kryesore të Operatoret e prodhimit përfshijnë instrumente matëse me dorë (nonius, mikrometer, 
komperator, mikrometër, shirit matës, kalibra të ndryshëm dhe të tjera si tavolina pune, shtrënguese, dana, kaçavida, çelësa 
formash dhe dimensionesh standarde per demontimin dhe montimin e pjesëve makinerike, makina ratifikuese dore, shpuese dore, 
aparat saldimi, kompresor, makine retifikuese konvencionale dhe me CNC. 
 

Kërkesat e vlerësimit:  Metoda e kombinuar qe përmban verifikimin e njohurive teorike si dhe shkathtësive praktike. 
7. Evidenca/dëshmitë e performancës – Dëshmi se personi  shqyrton vizatimin e punës, përzgjedhë  makinën retifikuese 

konvencionale dhe CNC për prodhimin e pjesëve të punës, fikson gysmëfabrikatin në makinën metalprerëse duke zgjedhur 
regjimin e duhur të punës, zgjedh instrumentet e nevojshme për prerje bazuar në vizatimin e detajuar dhe verifikon gjendjen e 
tyre, përcakton mënyrat optimale të prerjes, përgatit makinën për punë duke u bazuar në vizatim të hollësishëm, në 
gjysmëfabrikatin e dhënë dhe në instrumentin prerës që duhet të përdoret. Dëshmi se personi vendos dimensionet e sakta të 
instrumentit prerës në sistemin e kontrollit të makinës metalprerëse, analizon matjet zingjirore të përcaktuara në vizatim të 
punës dhe llogarit përmasat e nevojshme. Dëshmi se personi prodhon pjesë të punës në një makinë retfikuese konvencionale 
dhe CNC bazuar në vizatimin e detajuar, të cilat janë në përputhje me kërkesat e saktësisë IT 12 të ISO standardeve,verifikon 
saktësinë e programit të kontrollit dhe përputhshmërinë e tij me vizatimin e detajuar. Dëshmi se personi prodhon pjesë të punës 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

duke u bazuar në vizatimin e detajuar duke përdorur një makinë retifikuese konvencionale dhe CNC.  Dëshmi se personi 
monitoron procesin e punës - në rast të dështimit, e di se si duhet ndaluar puna ose funksionimi i makinë metalprerëse në 
mënyrë që dëmi i shkaktuar (gjendja teknike, konsumi I materialit të papërpunuar, etj) të jetë sa më i vogël. Kontrollon cilësinë e 
pjesës së përfunduar të punës dhe në pajtueshmëri me dokumentacionin teknik.  Dëshmi se personi analizon vizatimin dhe 
kontrollon programin si dhe përcakton makinën retifikuese konvencionale CNC për prodhimin e pjesëve të punës. Dëshmi se 
personi fikson gjysmëfabrikatin në makinë metalprerëse duke zgjedhur regjimin e duhur.  Dëshmi se personi  vendos 
instrumentet prerëse ne veglën mbajtëse dhe përcakton pikat zero të kërkuara, përgatit programet e kontrollit për shpim, 
filetimi, rrëzimin e teheve, hapjen e kanaleve, përpunime tërthore dhe gjatësore te sipërfaqeve rrethore.  Dëshmi se personi 
përdor nën-programet në sistemet e kontrollit të makinës metalprerëse, analizon vizatimin dhe kontrollon programin si dhe 
përcakton makinën retifikuese CNC për prodhimin e pjesëve të punës. Dëshmi se personi i largon grimcat metalike dhe mbetjet e 
tjera të përpunimit.  Dëshmi se personi deponon pjesën e përfunduar të punës në bazë të kërkesave të arritura sipas 
marrëveshjes, pastron makinën dhe rregullon vendin e punës pas përfundimit të punës. 

 
Dëshmitë e njohurive – Test me shkrim, demonstrim praktik i funksioneve dhe kritereve të performancës nëpërmjet softuerëve 
përkatës, aktivitete gjatë orëve mësimore, etj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

FUNKSIONET DHE AKTIVITETET 

Funksionet dhe aktivitetet M4 i 
KKK 

M5 i 
KKK 

M6 i 
KKK 

M7 i 
KKK 

1 Përgatitja e procesit të punës 

1.1 Analizon vizatimet punuese dhe dokumentacionit teknologjik 
 

X    

1.2 Organizon si duhet vendin e punës X    

1.3 Verifikon gjendjen teknike të veglës dhe makinës X    

2 Kryerja e punëve  nën mirëmbajtjen e pajisjeve dhe makinave 

2.1 Kryen mirëmbajtjen e rregullt dhe punët e pastrimit X    

2.2 Regjistron problemet teknike X    

3 Përpunimi i pjesëve makinerike në makina frezuese konvencionale dhe CNC 

3.1 Përgatit makinën frezuese konvencionale për përpunim X    

3.2 Përpunon pjesët makinerike në makinën frezuese konvencionale X    

3.3 Përpunon pjesët makinerike në makinën frezuese CNC X    

3.4 Përgatit makinën CNC për përpunim X    

3.5 Deponon pjesët e përpunuara brenda vendit të punës X    

4 Përpunimi i pjesëve makinerike në makina tornuese konvencionale dhe CNC 

4.1 Përgatit makinën tornuese konvencionale për përpunim X    

4.2 Përpunon pjesët makinerike në makinën tornuese konvencionale X    

4.3 Përgatit makinën CNC për përpunim X    

4.4 Përpunon pjesët makinerike në makinën tornuese CNC X    

4.5 Deponon pjesët e përpunuara brenda vendit të punës X    

5 Përpunimi  pjesëve  me makinën retifikus konvencionale dhe CNC     

5.1  Përgatit makinën retifikuese konvencionale dhe CNC për përpunim x    

5.2  Përpunon pjesët makinerike në makinën ratifikuese  konvencionale dhe 
CNC 

x    



   

    

 

 

 

  

 

  

 

  

 

Funksionet dhe aktivitetet M4 i 
KKK 

M5 i 
KKK 

M6 i 
KKK 

M7 i 
KKK 

5.3  Deponon pjesët e përpunuara brenda vendit të punës x    
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Profesioni: Punëtorët profesional për përpunimin e ushqimit dhe profesionet e përafërta 

 

Përshkrimi i profesionit: 

 

Pas përfundimit të këtij profesioni kandidati do të fitojë njohuri dhe shkathtësi praktike të mjaftueshme 

për ushtrimin e profesionit përpunues i ushqimit në sektorin e Teknologjisë Ushqimore. Punonjësit e 

teknologjisë ushqimore merren me përgatitjen, përpunimin dhe tregtinë e ushqimit për konsum. Ata 

merren me grumbullimin e qumështit dhe përgatitjen e nënprodukteve  nga qumështi, therjen e kafshëve 

për mish dhe përgatitjen e nënprodukteve të mishit, përpunimin dhe konservimin e peshkut, përgatitjen 

e nënprodukteve të miellit, të perimeve, të frutave, përgatitjen e pijeve alkoolike dhe jo-alkoolike, 

grumbullimin dhe përpunimin e vezëve, mjaltit. Ata merren me përpunimin, ambalazhimin, ruajtjen dhe 

tregtimin e tyre. Ata mund të punësohen në kompani të ndryshme shërbimesh, prodhimesh ushqimore, 

në shoqëri tregtare që kanë reparte të shërbimit ushqimor dhe të vetëpunësohen. Punonjësit e 

teknologjinë ushqimore kryejnë një pjesë ose tërësinë e funksioneve të mëposhtme, sipas mënyrës së 

organizimit të punës: Sigurojnë lëndën e parë të nevojshme për prodhimin e produktit; Ruajnë lëndën e 

parë në kushtet teknike dhe frigoriferike të duhura. Përgatitin makineritë apo pajisjet për punë, pastrojnë 

makineritë dhe pajisjet e përdorura; Kryejnë peshime apo matje të sasisë së lëndës së parë që do të 

përdorë për prodhimin/përgatitjen e nënprodukteve; Përpunojnë qumështit dhe prodhon nënprodukte të 

tij si: lloje të ndryshme të prodhimeve te fermentuara, djathëra, prodhime te ndryshme tradicionale nga 

qumështi etj; Kryejnë therjen e kafshëve dhe bëjnë trajtimin e duhur të mishit duke përgatitur 

nënprodukte të tij;  Përgatitin nënprodukteve të miellit si: lloje të ndryshme të bukës, makaronave, 

biskotave, ëmbëlsira dhe produkte të tjera furrtare;  Bëjnë trajtimin e produktit në temperaturën dhe 

kohën e duhur;  Kryejnë konservimin e frutave, perimeve me metoda apo teknologjitë përkatëse; 

Përpunojnë fruta, perimet dhe përgatit nënprodukte ushqimore prej tyre si lëngje, marmalad, reçel, 

komposto, turshi;  Përpunojnë fruta dhe përgatit pije alkoolike dhe jo-alkoolike; Përpunojnë peshkun dhe 

konservojnë atë sipas kërkesave të tregut;  grumbullojnë dhe përpunojnë vezët, grumbullojnë dhe 

përpunojnë mjaltin, përgatitin produkte të ndryshme nga mjalti; Bëjnë ambalazhimet e nevojshme të 

prodhimeve të gatshme për treg etj.;  Kryejnë degustimin e ushqimeve dhe pijeve të prodhuara; Kryejnë 

tregtimin e produkteve dhe nënprodukteve ushqimore;  Realizojnë detyra të tjera të ngjashme; Zbatojnë 

rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.  

 

 

 

  



Profesioni: Punëtorët profesional për përpunimin e ushqimit dhe profesionet e përafërta 

Nr. Funksioni  Përshkrimi i funksionit  

1 
Kryen operacione teknologjike 

përgatitore në procesin e prodhimit 

Ky funksion ka të  bëjë me; Përgatitjen e vendit të 

punës, përgatitjen e lëndëve të para, ndihmëse dhe 

shtesave, të përzgjedh, kontrollojë dhe përgatisë mjetet 

dhe pajisjet  e punës 

2 
Kryen operacione teknologjike 

kryesore në procesin e prodhimit 

Ky funksion ka të  bëjë me kryerjen e detyrave në 

përpunim të qumështit, mishit përpunimit të 

produkteve të drithërave, procesimit të frutave dhe 

perimeve, pijeve alkoolike, përpunimit dhe 

konzervimit të vezëve, peshkut dhe procesimit të  

mjaltit. 

3 
Manipulon dhe mirëmban makinerinë 

prodhuese 

Ky funksion ka të bëjë me përdorimin, transportimin, 

procesimin, ambalazhimin dhe deponimin e pajisjeve 

dhe stabilimenteve, kontrollin e gjendjes teknike të tyre 

si dhe mirëmbajtjen e tyre bazuar në instruksionet 

operative dhe standardet e prodhimit. 

4 Përgatitë produktet finale për treg 

Ky funksion ka të bëjë me klasifikimin, matjen, 

ambalazhimin, etiketimin dhe përgatitjen e produkteve 

finale për distribuim apo shitje direkte. 

5 
Kryen punë administrative, 

marketingu dhe shitjeje. 

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet komerciale, 

mbushjen e formave që kërkohen, aktivitetet rreth 

mbajtjes së librave, si dhe analizimit dhe raportimit të 

informatave të prodhimit. 

6 
Zbaton rregullat e sigurisë dhe mbron 

ambientin e punës. 

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet rreth mirëmbajtjes 

së kushteve adekuate të prodhimit sa i përket mbrojtjes 

së ambientit dhe sigurisë së ushqimit. Përfshin të gjitha 

aktivitetet të cilat sigurojnë nivel të lartë të higjienës, 

pastrimit dhe ambientit të sigurt në linjë me kërkesat 

ligjore. 

 

  



Funksioni 1: Kryen operacione teknologjike përgatitore në procesin e prodhimit 

Ky funksion ka të  bëjë me; Përgatitjen e vendit të punës, përgatitjen e lëndëve të para, ndihmëse dhe shtesave, të përzgjedh, kontrollojë dhe 

përgatisë mjetet dhe pajisjet  e punës 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e performancës  
Njohuritë e kërkuara për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë  kyçe dhe 

shkathtësitë e shoqëruara 

me funksionet kyçe  

Bën përgatitjen për  

punë 

Zbaton praktikat e mira 

higjienike; 

Përzgjedh pajisjet e punës; 

Kontrollon teknikisht pajisjet. 

Njohja e rregulloreve mbi 

ushqimet: HACCP,  ISO dhe 

hallall; 

Njohja e praktikave të mira 

higjienike dhe  

dezinfektuesve. 

Përbërjen e lëndëve të para; 

Karakteristikat e kërkuara të 

lëndës së parë; 

Karakteristikat 

organoleptike (ngjyra, shija, 

aroma), fizike, kimike; 

Tipet e veglave dhe pajisjeve 

që përdoren në prodhimin e 

ushqimit; 

Normat e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes së pajisjeve; 

Standardet e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes së pajisjeve; 

Rregullore e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes së pajisjeve. 

 

Analizimi 

Përgatitja e materialit 

për analiza laboratorike 

Përdorimi i veglave të 

thjeshta për analiza 

laboratorike 

Koordinimi të 

veprimeve sipas 

nevojës; 

 

Vlerësimi të situatës; 

  

Identifikimi dhe 

eliminimi i rreziqeve 

Dallimi i vetive 

organoleptike 

 

Caktimi i prioriteteve 

Regjistrimi të 

aktiviteteve 

Përzgjedhja dhe 

 

Zgjidhje e problemit 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi  

Menaxhimi i kohës 

 

Bën përgatitjen e 

lëndëve të para, 

ndihmëse dhe shtesave 

Pranon lëndët e para, ndihmëse; 

Kontrollon lëndët e para dhe 

ndihmese; 

Klasifikon lëndët e para dhe 

ndihmëse; 

Zbaton udhëzimet sipas 

recepturës; 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Largon  lëndët e para te 

dëmtuara që nuk i plotësojnë 

kërkesat për prodhim; 

Kontrollon dhe përgatit  

mjetet e punës 

Përzgjedh pajisjet sipas kërkesës 

së prodhimit 

Kontrollon pajisjet për punë 

Pastron  pajisjet e punës 



manipulimi i drejtë me 

pajisje. 

Kontrollimi i pajisjeve 

rreth defekteve të 

mundshme apo 

mosfunksionimit 

Mbajtja e drejt e 

higjienës personale. 

Gatishmëria në 

zbatimin e rregullave të 

higjienës dhe sigurisë 

në punë. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto mjete: uniformën,paketa higjienike, manualet për përdorim 

dhe mirëmbajtjen të pajisjeve, pajisje laboratorike, pajisje elektronike, qasje në internet, si dhe rregullore, standarde, skema teknologjike. 

 

Kërkesat e Vlerësimit:   

Test me shkrim dhe pyetje – përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe aftësitë bazë mbi organizimin e vendit të punës.  

Kandidati i nënshtrohet provimeve praktike në një situatë reale të punës në punëtori. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit praktik (listë 

kontrolli) të përgatitjes për punë, përgatitjen e lëndëve të para,ndihmëse dhe të përdorimit e mirëmbajtjes së mjeteve të punës, komunikimi 

profesional me shkrim dhe me gojë. 

  



Funksioni 2: Kryen operacionet e ndryshme teknologjike kryesore në procesin e prodhimit 

Ky funksion ka të  bëjë me kryerjen e detyrave në përpunim të qumështit, mishit dpërpunimit të produkteve të drithërave, procesimit të frutave 

dhe perimeve, prodhimin e pijeve alkoolike, konzervimit të vezëve, peshkut dhe procesimit të  mjaltit. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e performancës  
Njohuritë e kërkuara për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë  kyçe dhe 

shkathtësitë e shoqëruara 

me funksionet kyçe  

Kryen proceset tekniko 

teknologjike të 

përpunimit të qumështit 

Pranon qumështin  

Mbledh mostra me qëllim të 

sigurimit të cilësisë në 

përputhshmëri me standardet 

Vlerëson cilësinë e qumështit 

para përpunimit për të siguruar 

përputhshmerinë me specifikat. 

Përdore lëndët shtesë dhe 

aditivet e nevojshme sipas 

kritereve të përcaktuara me 

standarde 

Filtron qumështin; 

Përpunon qumështin;  

Trajton termikisht qumështin 

qumështin;  

Përdorë drejt kulturat 

fermentuese sipas kërkesave të 

prodhimit 

Ndan yndyrën nga qumështi 

nëse kërkohet (standardizim i 

qumështit) 

Njohja e rregulloreve mbi 

ushqimet: HACCP,  ISO dhe 

hallall; 

Njohja e praktikave të mira 

higjienike dhe 

dezinfektuesve; 

Përbërjen e lëndëve të para; 

Njohuri rreth teknikave të 

përgjithshme në procesimin 

e qumështit; 

Njohuri rreth teknikave të 

përgjithshme në procesimin 

e mishit; 

Njohuri rreth teknikave të 

përgjithshme në procesimin 

e drithërave; 

Njohuri rreth teknikave të 

përgjithshme në procesimin 

e frutave dhe perimeve 

Njohuri rreth teknikave të 

përgjithshme në procesimin 

Planifikimi i 

aktiviteteve kryesore në 

procesin e prodhimit 

Analizimi 

Kontrollimi-Monitorimi 

Vlerësimi të situatës; 

Identifikimi dhe 

eliminimi i rreziqeve 

Dallimi i vetive 

organoleptike 

Leximi 

Aftësi të mira 

vëzhguese 

Saktësi në mbajtjen e 

librave 

Caktimi i prioriteteve 

Regjistrimi  i 

aktiviteteve 

Përzgjedhja dhe 

manipulimi i drejt me 

Zgjidhje e problemit 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi  

Menaxhimi i kohës 

 

Shkathtësi (zhdërvjelltësi) 

manuale  

Qëndrueshmëri fizike  

Aftësi të punojë në kushte 

të nxehta dhe të 

zhurmshme  



Prodhon krem dhe gjalpë 

Prodhon kos, jogurt, ajran 

Prodhon djathëra të butë 

Prodhon djathëra gjysmë të 

fortë 

Prodhon djathëra të fortë 

Prodhon produkte tradicionale 

nga qumështi; gjizë, kumësht, 

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit. 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika të mira 

higjenike e të prodhimit në 

harmoni me standardet e 

operimit 

e prodhimit te pijeve 

alkoolike 

Njohuri rreth teknikave të 

përgjithshme në procesimin 

e mjaltës; 

Njohuri rreth teknikave të 

përgithshme në konservimin 

e vezëve; 

Njohuri rreth teknikave të 

përgithshme në konservimin 

e dhe përpunimin e peshkut 

Karakteristikat 

organoleptike (ngjyra, shija, 

aroma), fizike, kimike; 

Analiza mikrobiologjike; 

Parametrat e freskisë;  

Normat e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes se pajisjeve 

Standarde  e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes se pajisjeve 

Rregullore e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes se pajisjeve. 

Gjendjen teknik të mjeteve 

dhe pajisjeve; 

Njohja e ambalazheve dhe 

karakteristikat e tyre, 

Njohja e metodave të 

ambalazhimit, 

Njohja e standardeve dhe 

kritereve për etiketimin e 

kritereve të ambalazhuara. 

pajisje. 

Mbajtja e drejtë e 

higjienës personale. 

Gatishmëri në zbatimin 

e rregullave të higjienës 

dhe sigurisë në punë. 

Aftësi të punojë në 

ndërrime të ndryshme  

Aftësi të vlerësojë atribute 

(tipare) sensorike 

(shqisore) të materialeve 

dhe produkteve 

Kryen proceset tekniko 

teknologjike të 

përpunimit të mishit 

Pranon mishin;  

Mbledh mostra me qëllim të 

sigurimit të cilësisë në 

përputhshmëri me standardet 

Vlerëson cilësinë e mishit para 

përpunimit për të siguruar 

përputhshmërinë me specifikat.  

Përdorë lëndët shtesë dhe 

aditivet e nevojshme sipas 

kritereve të përcaktuara me 

standarde 

Klasifikon mishin; 



Përpunon mishin;  

Kryen grirjen e mishit 

Prodhon burgera nga mishi i 

grire 

Prodhon suxhuk  

Prodhon pastërma dhe mish të 

terur 

Prodhon proshutë 

Prodhon sallamë dhe salcice 

Prodhon konserva në kuti nga 

mishi 

Prodhon produkte tjera nga 

mishi sipas kërkesave të tregut. 

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit. 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika të mira 

higjenike e të prodhimit në 

harmoni me standardet e 

operimit 

Kryen proceset tekniko 

teknologjike të 

përpunimit të 

produkteve të 

drithërave 

Pranon lëndët e para;  

Mbledh mostra me qëllim të 

sigurimit të cilësisë në 

përputhshmëri me standardet 

Vlerëson cilësinë e drithërave 

para përpunimit për të siguruar 

përputhshmërinë me specifikat. 

Përdorë lëndët shtesë dhe 

aditivet e nevojshme sipas 



kritereve të përcaktuara me 

standarde 

Pastron  dhe klasifikon lëndët e 

para; 

Përpunon drithërat përfiton 

miellin ;  

Prodhon bukë dhe pjekurina 

tjera furrtare 

Prodhon makarona 

Prodhon biskota 

Prodhon prodhime tradicionale 

vendore nga brumi 

Prodhon prodhime të ndryshme 

embelsirash me baze miellin 

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit.  

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika të mira 

higjenike e të prodhimit në 

harmoni me standardet e 

operimit 

Kryen proceset tekniko 

teknologjike të 

përpunimit dhe 

konservimit të 

produkteve të frutave 

dhe perimeve 

Pranon frutat dhe perimet; 

Përdorë lëndët shtesë dhe 

aditivet e nevojshme sipas 

kritereve të përcaktuara me 

standarde 

Mbledh mostra me qëllim të 

sigurimit të cilësisë në 

përputhshmëri me standardet 



Vlerëson cilësinë e prodhimeve 

para përpunimit për të siguruar 

përputhshmerinë me specifikat. 

Klasifikon frutat dhe perimet;  

Konservon frutat e perimet; 

Përpunon frutat dhe perimet; 

Prodhon lëngje nga frutat dhe 

perimet 

Prodhon salcë nga perimet e 

ndryshme 

Prodhon marmalad nga frutat e 

ndryshëm 

Prodhon komposto dhe recel 

nga frutat e ndryshëm 

Konservon frutat me anë të 

sheqerosjes 

Prodhon konserva turshi nga 

perimet e ndryshme   

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit. 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika te mira 

higjenike e te prodhimit ne 

harmoni me standardet e 

operimit 

Kryen proceset tekniko 

teknologjike të 

prodhimit të pijeve 

alkoolike 

Pranon lëndët e para  për 

përpunim; 

Mbledh mostra me qëllim të 

sigurimit të cilësisë në 



përputhshmëri me standardet 

Vlerëson cilësinë e lëndëve para 

përpunimit për të siguruar 

përputhshmërinë me specifikat. 

Përdorë lëndët shtesë dhe 

aditivet e nevojshme sipas 

kritereve të përcaktuara me 

standarde 

Përcakton nivelin e sheqerit në 

lëndët e para 

Prodhon verëra të bardha 

 Prodhon verëra të kuqe 

Prodhon verëra shkumuese 

Prodhon birrën 

Prodhon raki nga rrushi dhe 

frutat e ndryshëm 

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit. 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika të mira 

higjenike e të prodhimit në 

harmoni me standardet e 

operimit 

Kryen proceset tekniko 

teknologjike të 

përpunimit të vezëve 

Pranon vezët; 

Vlerëson cilësinë e vezeve para 

përpunimit për të siguruar 

përputhshmërinë me specifikat. 

Përcakton freskinë dhe cilësinë; 

Klasifikon vezët; 



Konservon vezët në trajtë 

pluhuri 

Përpunon vezët; 

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit. 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika të mira 

higjenike e të prodhimit në 

harmoni me standardet e 

operimit 

Kryen proceset tekniko 

teknologjike të  

përpunimit të mjaltit 

Pranon mjaltin; 

Vlerëson cilësin e mjaltit para 

përpunimit për të siguruar 

përputhshmerinë me specifikat. 

Klasifikon mjaltin; sipas 

kërkesave të prodhimit 

Largon papastërtitë nga mjalti 

Përpunon mjaltin; 

Kryen dekantimin e mjaltit 

Pergatiti mjalt të lëngshëm 

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika të mira 

higjenike e të prodhimit në 

harmoni me standardet e 

operimit 

  

Kryen proceset tekniko Pranon peshkun për përpunim; 



teknologjike të  

përpunimit dhe 

konservimit te peshkut 

Mbledh mostra me qëllim të 

sigurimit të cilësisë në 

përputhshmëri me standardet 

Vlerëson cilësinë e peshkut para 

përpunimit për të siguruar 

përputhshmërinë me specifikat. 

Klasifikon peshkun sipas llojit 

dhe kërkesave të prodhimit 

Largon papastërtitë nga peshku 

Përpunon peshkun; 

Konservon peshkun me anë të 

tymosjes 

Konservon peshkun me kriposje 

Konservon peshkun me vaj 

Kryen dekantimin e mjaltit 

Përgatiti mjaltë të lëngshëm 

Identifikon dhe përmirëson 

gabimet gjatë procesit të 

prodhimit 

Transporton lëndët e para, dhe 

prodhimet brenda në repart; 

Aplikon praktika të mira 

higjienike e të prodhimit në 

harmoni me standardet e 

operimit 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto mjete: uniformën, paketa higjienike, manualet për përdorim 

dhe mirëmbajtjen të pajisjeve; 

Për përpunimin e qumështit, (ftohës i shpejtë, matës i sasisë së qumështit, deajrator, laktofriz, pasterizator, homogjenizator, separator, 

duplikatorë, paketuesja, vaska me pajisje përcjellëse, printer për data, motopompa dhe pompa centrifugale, gypat, dhoma frigoriferike, tavolina 

pune); pajisje laboratorike (laktoskan, laktodensimetër, mikroskop, filtrat, butirometrat, set për titrim, centrifugë,peshorja, banjo ujore, termostat, 



termometra, test antibiotiku, pistoletë, teste antibiotiku, teste për mastit, pllakë elektrike për ngrohje, kaldajë profesionale, rezervoar uji, CIP 

sistemi, reagjentët, frigorifer, kompresor. 

Për përpunimin e mishit: thikat, tavolinat e punës, uniforma mbrojtëse e metaltë, lima, maqina për prerjen e eshtrave, maqinë për bluarjen e 

mishit, maqinë për vakumin, maqinë për mbushje, furra për terje, kuterë, kazana, miksera, komora për ftohje, peshorja, varëse metalike, 

frigoriferë, termometri. pajisje laboratorike (centrifugë,peshorja, banjo ujore, mikroskop, filtrat, termostat, termometra, pllakë elektrike për 

ngrohje,kaldajë profesionale, rezervoar uji, CIP sistemi, reagjentët,  frigorifer) , kompresor 

Për përpunimin e produkteve të drithërave – aparat për  matjen e lagshtisë, termometër, tavolina e punës, sitat, sonda për marrjen e mostrës, 

mulli, mikser, furrë për tharje, maqinë për petëzim, presa, furra, komora për fermentim, enë të ndryshme për formësim, peshore, maqinë për 

ambalazhim, kompresor, furrë laboratorike për përcaktimin e hirit, krexhol, glutimetër, instrument për përcaktimin e amidonit. 

Për përpunimin e pemëve dhe perimeve – maqinë për larje, maqinë për bluarje, maqinë për seleksionim, maqinë për copëtim, maqinë për 

ekstraktim, duplikatorë (vaske) për destilim, maqinë për kullim, vakum maqinë, paketuese, pasterizator, dhoma frigoriferike, mikroskop, 

filtrat,vaska, peshore analitike, kalda profesionale, kompresor, frigorifer, pompa centrifugale, tavolina pune, refraktometër, pajisje laboratorike 

për analiza kimike (PH metër, set për titrim, set për përcaktimin e CO2, pllaka ngrohëse elektrike, absorber atomik). 

Për përpunimin e pijeve alkoolike –maqinë për bluarje, maqinë për seleksionim, maqinë për copëtim, maqinë për ekstraktim, duplikatorë (vaske) 

për fermentim, maqinë për paketuese, pasterizator, destilator, dhoma frigoriferike, peshore analitike, kompresor, frigorifer, pompa centrifugale, 

tavolina pune, refraktometër, pajisje laboratorike për analiza kimike. 

Për përpunimin e vezëve – ovoskopi, maqina për klasifikim, matësi për matjen e njësive të Hog-ut, tavolina e punës prej xhami, peshorja analitike, 

kovat, refraktometër, frigoriferi, pllaka elektrike për ngrohje, rrjeta të metalta, thika për prerje të vezëve. 

 Për përpunimin e mjaltit –thika amerikane, mbajtësi i kornizave, tymtorja, uniforma mbrojtëse set, centrifuga, vaska për grumbullimin e mjaltit, 

kullojsat për mjaltë, krehërat për hapjen e hojeve, refraktometër,peshore,makina paketuese,ene për deponimin e mjaltit nga inoxi,mider për 

homogjenizimin e mjaltit,homogjenizator,marres i pjalmit,paketuese për pjalm,vakum aparati për vjeljen e qumështit të Ames,enë për ruajtjen  

dhe paketimin e qumështit,makinë për bluarjen e propolisit,alkool absolut,frigorifera.  

Për përpunimin e peshkut –thika, tymtorja, uniforma mbrojtëse set ,peshore, vakum makina paketuese, ene për deponimin e peshkut nga inoxi 

,makin per prodhimin e akullit, frigorifera.  

 

 

Kërkesat e Vlerësimit:   

Test me shkrim dhe pyetje – përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe aftësitë bazë mbi organizimin e vendit të punës.  



Kandidati i nënshtrohet provimeve praktike në një situatë reale të punës në punëtori. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit praktik (liste 

kontrolli ) të përgatitjes për punë, përgatitjen e lëndëve të para, ndihmëse dhe të përdorimit e mirëmbajtjes së mjeteve të punës, komunikimi 

profesional me shkrim dhe me gojë. 

  



Funksioni 3: Manipulon dhe mirëmban makinerinë prodhuese 

Ky funksion ka të bëjë me përdorimin, transportimin, procesimin, ambalazhimin dhe deponimin e pajisjeve dhe stabilimenteve, kontrollin e 

gjendjes teknike të tyre si dhe mirëmbajtjen e tyre bazuar në instruksionet operative dhe standardet e prodhimit. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e performancës  
Njohuritë e kërkuara për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë  kyçe dhe 

shkathtësitë e shoqëruara 

me funksionet kyçe  

Përdorë drejtë pajisjet 

dhe stabilimentet 

Lexon udhëzimet mbi mënyrën 

e funksionimit dhe përdorimit të 

pajisjeve. 

Përdorë pajisjet, veglat dhe 

materialet në mënyrë të 

qëndrueshme sipas 

instruksioneve dhe praktika më 

të mira; 

Përdor pajisjet dhe stabilimentet 

sipas udhëzimeve të 

prodhuesve. 

Zbaton (aplikon) masat 

adekuate dhe të përshkruara të 

sigurisë në punë 

Njohja e rregulloreve mbi 

përdorimin e pajisjeve; 

Njohja e praktikave të mira 

higjienike dhe 

dezinfektuesve të pajisjeve 

dhe stabilimenteve; 

Normat e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes se pajisjeve; 

Standardet  e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes se pajisjeve; 

Rregulloret e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes së pajisjeve; 

Rregulloret për mbrojtjen e 

ambientit të punës dhe 

mjedisit. 

Përdorimi i drejt i 

pajisjeve sipas 

udhëzuesve. 

Kontrollimi i rregullt i 

pajisjeve, 

Vlerësimi  

Identifikimi dhe 

eliminimi i rreziqeve 

Leximi i rregulloreve 

dhe standardeve. 

Përzgjedhja dhe 

manipulimi i drejt me 

pajisje, 

Përdorimi i mjeteve 

larëse dhe 

dezinfektuese për 

pajisjet. 

Mbajtja e drejt e 

higjienës personale. 

Gatishmëri në zbatimin 

e rregullave të higjienës 

dhe sigurisë në punë. 

Zgjidhje e problemit 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi  

Menaxhimi i kohës 

Shkathtësi (zhdërvjelltësi) 

manuale  

Qëndrueshmëri fizike  

 

Kontrollon gjendjen 

teknike të pajisjeve 

Identifikon dhe raporton 

mungesën, dëmtimin apo 

mosfunksionimin e pajisjeve, 

veglave dhe materialeve të 

punës, me saktësi. 

Kontrollon teknikisht pajisjet; 

Zëvendëson pajisjet dhe 

stabilimentet në raste defekti; 

Riparon defekte të lehta në rast 



nevojë. 

Përkujdeset dhe 

pastron pajisjet dhe 

stabilimentet 

 Zbaton praktikat e mira 

higjienike (mirëmban higjienën 

personale dhe të pajisjeve); 

Mirëmban pajisjet; 

Mban regjistër rreth çështjeve të 

rëndësishme dhe momenteve sa i 

përket pajisjeve 

Pastron rregullisht pajisjet pas 

çdo procesi të punës. 

Mirëmban pajisjet, veglat dhe 

materialet në atë standard, i cili i 

plotëson kërkesat e shëndetit dhe 

sigurisë. 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, duhet të merren parasysh masa për të siguruar higjienën e pajisjeve dhe stabilimenteve, kontrollimin teknik duke 

respektuar rregullat për sigurinë në punë (legjislacionin mbi shëndetin dhe sigurinë në punë) kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të 

përdorë këto mjete: uniformën, paketa higjienike, vegka  pune për  mirëmbajtjemanualet për përdorim dhe mirëmbajtjen të pajisjeve, si dhe 

rregullore e standarde mbi përdorimin e pajisjeve dhe mbrojtjes së mjedisit. 

 

Kërkesat e Vlerësimit:   

Test me shkrim dhe pyetje – përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe aftësitë bazë mbi organizimin e vendit të punës.  

Kandidati i nënshtrohet provimeve praktike në një situatë reale të punës në punëtori. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit praktik (liste 

kontrolli ) të përgatitjes për punë, përgatitjen e lëndëve të para, ndihmëse dhe të përdorimit e mirëmbajtjes së mjeteve të punës, komunikimi 

profesional me shkrim dhe me gojë. 

 

  



Funksioni 4: Përgatit produktet finale për treg  

Ky funksion ka të bëjë me klasifikimin, matjen, ambalazhimin, etiketimin dhe përgatitjen e produkteve finale për distribuim apo shtije direkte. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e performancës  
Njohuritë e kërkuara për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë  kyçe dhe 

shkathtësitë e shoqëruara 

me funksionet kyçe  

Përzgjedh ambalazhin 

përkatës 

Përzgjedh pajisjet e punës; 

Përzgjedh ambalazhin sipas 

llojit të prodhimit 

Kontrollon ambalizhin për 

dëmtime dhe papastërti 

Trajton ambalazhin (sterilizon) 

përpara përdorimit nëse 

kërkohet 

Zbaton praktikat e mira 

higjienike; 

Njohja e rregulloreve dhe 

standardet për ambalazhim; 

Njohja e praktikave të mira 

higjienike dhe 

dezinfektuesve; 

Njohja e llojeve të 

ambalazheve; 

Roli dhe rëndësia e 

ambalazheve;  

Përdorimi adekuat i 

ambalazhit për produktet e 

caktuara; 

Rëndësia dhe roli i etiketimit 

të prodhimit; 

Rregullore e përdorimit dhe 

mirëmbajtjes se pajisjeve. 

Përzgjedhja e saktë e 

ambalazhit 

Analizimi i përmbajtjes 

së produktit 

Koordinimi i 

veprimeve sipas 

nevojës; 

Identifikimi dhe 

eliminimi i rreziqeve 

Lexim 

Regjistrimi i 

aktiviteteve 

Etiketimi 

Deponimi  

Mbajtja e drejt e 

higjienës personale. 

Gatishmëri në zbatimin 

e rregullave të higjienes 

dhe sigurisë në punë. 

 

Zgjidhje e problemit 

Të menduarit kritik 

Ambalazhon  dhe 

paketon prodhimet  

Merr përsipër produktet dhe 

punon me efikasitet 

Inspekton dhe klasifikon 

produktet sa i përket cilësisë dhe 

sasisë  

Fut produktin ne ambalazh me 

efikasitet, 

Mbyll ambalazhin hermetikisht 

ku është e mundshme, 

Pasterizon produktin në 

mënyrën e duhur nëse është e 

aplikueshme; 

Ftoh produktin në mënyrën e 



duhur sipas nevojës, 

Paketon produktin sipas 

kërkesës 

Etiketon ambalazhin e 

prodhimit te gatshem 

per treg 

Përzgjedh etiketat; 

Pershkruan permbajtjen e 

prodhimit ne etiket 

Vendos etiketat me efikasitet; 

Magazinon produktin në 

mënyrën e duhur. 

Kontrollon dhe monitoron 

temperaturen ne ruajtje sipas 

kerkeses se prodhimit 

Mirëmban dhe monitoron 

kushtet e depopnimit 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto mjete: uniformën, dorëza pune, ambalazhe, etiketa, makine 

për ambalazhim, etiketim, printer për vendosjen e të dhënave, makinë për paketim, tavolina pune, frigorifer, dhoma frigoriferike, manualet për 

përdorim dhe mirëmbajtjen të pajisjeve, si dhe rregullore, standarde, skema teknologjike. 

Kërkesat e Vlerësimit: 

Test me shkrim dhe pyetje – përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe aftësitë bazë mbi organizimin e vendit të punës. 

Kandidati i nënshtrohet provimeve praktike në një situatë reale të punës në punëtori. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit praktik (liste 

kontrolli ) të përgatitjes për punë,përgatitjen e lendeve të para,ndihmese dhe të përdorimit e mirëmbajtjes së mjeteve të punës, ambalazheve dhe 

paketimeve, komunikimi profesional me shkrim dhe me gojë.   



Funksioni 5: Kryen punë administrative, marketingu dhe shitjeje 

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet komerciale, mbushjen e formave që kërkohen, aktivitetet rreth mbajtjes së librave, si dhe analizimit dhe 

raportimit të informatave të prodhimit. 

 

Aktivitetet kyçe  Kriteret  e performancës  
Njohuritë e kërkuara për 

kryerjen e funksionit  
Shkathtësitë  

Shkathtësitë  kyçe dhe 

shkathtësitë e shoqëruara 

me funksionet kyçe  

Kryen punë 

administrative dhe 

komerciale 

Planifikon dhe organizon 

aktivitete te ndryshme brenda 

industrisë së prodhimit 

Plotëson formularët për pranim 

im dhe dorëzimin e lëndës së 

parë dhe prodhimit; 

Pranon dhe bënë porosinë; 

Mban shënime për materialet e 

pranuara 

Mban shënime të sakta për 

furnizimet 

Përgatit raporte ditore; 

Kryen llogaritje bazike; 

Njohuri për punët 

administrative dhe 

komerciale; 

Mënyrat e ekspozimit dhe 

reklamimit të prodhimeve; 

Shërbimet dhe mirësjellje 

ndaj konsumatorit; 

Për përmbajtjen e kontratave 

të shitblerjeve; 

Për kriteret e përcaktimit të 

çmimeve të prodhimeve 

 

Llogaritjeje dhe 

prezantimi të dhënave 

Hulumtimi dhe 

organizimi të tregut; 

Zbatimi të strategjisë 

për blerjen e inputeve 

dhe shitjen e 

produkteve; 

Prioritizimi të 

aktiviteteve 

Përzgjedhjeje dhe 

përdorimi të saktë të 

pajisjeve; 

Vlerësimi bazik të 

produkteve bujqësore - 

blegtorale; 

Koordinimi i 

veprimeve sipas 

nevojës; 

Krahasimi të vlerave; 

Veprimi të shpejtë në 

rast të 

Zgjidhje e problemit 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi  

Menaxhimi i kohës 

Shkathtësi (zhdërvjelltësi) 

manuale  

Qëndrueshmëri fizike  

Kryen punë 

marketingu 

Hulumton tregun; 

Ekspozon prodhimet në tregje 

dhe media elektronike dhe të 

shkruara; 

Ofron shërbime (oferta) ndaj 

konsumatorëve; 

Përcjellë aktivitetet e ndryshme 

promovuese; 

Mban korrespondencë me 



furnizuesit, blerësit ose 

transportuesit 

Negocion me biznese për  

marrëdhënie kontraktuale  

Bën komunikim me autoritetet 

kompetente  

Kryen aranzhimin e porosive 

dhe shpërndarjes  

Mbajtja e shënimeve të 

ndryshme që kanë të bëjnë me 

mbarvajtjen e biznesit  

mosfunksionimit, duke 

parandaluar humbjen e 

produktit; 

 

Asiston në shitjen e 

prodhimit 

Ofron shitjen e prodhimeve me 

shumicë dhe pakicë; 

Aranzhon transportin e  

prodhimeve sipas marrëveshjes  

Transporton produktet finale 

prej depos për në distribuim  

Mirëmban pajisjet dhe makinat 

transportuese 

Mban evidence per 

shperndarjen e prodhimeve 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto mjete: uniformën, paisje teknologjike elektronike, internet, 

printer, leter A4, telefon, makina transportuese, materiale didaktike, materiale promovuese (kataloge, vizitkarta, fletpalosje etj) si dhe rregullore, 

standarde. 

 

Kërkesat e Vlerësimit:   

Test me shkrim dhe pyetje – përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe aftësitë bazë mbi organizimin e vendit të punës.  



Kandidati i nënshtrohet provimeve praktike në një situatë reale të punës në punëtori. Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit praktik (liste 

kontrolli ) të përgatitjes për punë administrative, promovuese dhe shitjeje,  komunikimi profesional me shkrim dhe me gojë. 

  



Funksioni 6. Zbaton rregullat sigurisë dhe mbron ambientin në vendin e punës 

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet rreth mirëmbajtjes së kushteve adekuate të prodhimit sa i përket mbrojtjes së ambientit dhe sigurisë së 

ushqimit. Përfshien të gjitha aktivitetet të cilat sigurojnë nivel të lartë të higjienës, pastrimit dhe ambientit të sigurtë në linjë me kërkesat ligjore. 

 

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 

Njohuritë e kërkuara 

për të kryer 

funksionin 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe të 

shoqëruara me 

funksionin kryesor  

Kontribuon në 

mirëmbajtjen e sigurisë 

dhe shëndetit në vendin 

e punës 

Monitoron hapësirën e punës me frekuencë të 

mjaftueshme për të identifikuar rreziqet 

potenciale për shëndetin; 

Identifikon rreziqe potenciale me saktësi; 

Ndërmerr  veprime ne vend për t’i parandaluar 

rreziqet e identifikuara; 

Raporton rreziqet potenciale qartë dhe me 

saktësi; 

Lëshon paralajmërime të qarta  të gjithë atyre që 

janë ne rrezik; 

Merr  veprime parandaluese gjatë aktiviteteve 

te punës për  të siguruar sigurinë e produktit të 

klientit.  

Njeh problemet shendetësore dhe lëndimet që 

janë më të zakonshme për punën 

Din rreziqet potenciale 

të shoqëruara me 

vargun e aktiviteteve 

punuese dhe mjetet për 

t’i zvogëluar rreziqet; 

Të njohë treguesit e 

rreziqeve; 

Të njohë të drejtat, 

detyrat dhe përgjegjësit 

për  të siguruar  

shëndetin dhe sigurinë; 

Të njohë cilat 

paralajmërime, 

alarmime verbale dhe 

vizuele janë të 

kërkuara; 

Masat paraprake të 

sigurisë duke përfshirë 

përdorimin e pajisjeve 

mbrojtëse personale; 

Të din rëndësinë e 

pastërtisë në hapësirën 

e punës; 

Identifikimin e 

rreziqeve 

potenciale me 

saktësi; 

Përdorimin 

pajisjeve, veglave 

dhe materialeve në 

mënyrë të sigurtë; 

Përdorimin e 

mjeteve të ndihmës 

së parë; 

Trajtimin e 

mbeturinave në 

mënyrë të sigurtë 

sipas 

karakteristikave të 

saj. 

Mbajtja e drejt e 

higjienes personale. 

Gatishmeri në 

zbatimin e 

rregullave të 

higjienes dhe 

Zgjidhje e problemit 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal 

dhe profesional 

Njohuri të gjuhëve 

të huaja 

Organizimi 

Negocimi  

Menaxhimi i kohës 

 

Shkathtësi 

(zhdërvjelltësi) 

manuale  

Qëndrueshmëri 

fizike  

 

Kontribuon në evitimin  

e rreziqeve shëndetit 

dhe sigurisë 

Identifikon rreziqet e shëndetit dhe sigurisë me 

saktësi dhe implementon procedura te duhura  

për  te frenuar rreziqet; 

Raporton njerëzit përgjegjës me shpejtësi për 

rreziqet, për menaxhimin e situatave;  

Përdorë mjetet mbrojtëse nëse ka nevojë gjatë 

kryerjes së një pune; 



Pajtohet me paralajmërimin e rreziqeve dhe 

shenjave paralajmëruese në lokacionet e punës. 

Rregullisht përdor protokolin dhe mjetet për 

siguri në punë 

Shfaqë interes dhe përshtat praktika të reja të 

sigurisë në punë  

Informon se lodhja dhe stresi janë faktorë që 

rrisin rrezikun në punëtori 

Të njohë cilat materiale 

punuese të përdoren  

dhe si të përdoren në 

mënyrë të sigurtë; 

Si të identifikohen dhe 

trajtohen pajisjet, veglat 

dhe materialet e 

dëmtuara. 

sigurisë në punë. 

Përdorë pajisjet, veglat 

dhe materialet në 

mënyrë te sigurtë  

Monitoron pajisjet , veglat dhe materialet me 

frekuencë të mjaftueshme për të identifikuar 

rreziqet në shëndet dhe siguri; 

Merr masa parandaluese te përshtatshme para 

përdorimit te pajisjeve, veglave dhe materialet 

për te mbrojtur veten dhe të tjerët; 

Kontrollon dhe konfirmon para përdorimit 

përshtatjen për përdorim të ndonjë pajisje, vegle 

dhe materiali të nevojshëm; 

Përdorë pajisjet, veglat dhe materialet në 

mënyrë të qëndrueshme sipas instruksioneve 

dhe praktika më të mira; 

Identifikon dhe raporton mungesën, dëmtimin 

apo mosfunksionimin e pajisjeve, veglave dhe 

materialeve të punës, me saktësi. 

Mirëmban pajisjet, veglat dhe materialet në atë 

standard, i cili i plotëson kërkesat e shëndetit 

dhe sigurisë. 



Mirëmban pastërtinë në 

hapësirën e punës. 

Mban hapësirat e punës të pastra dhe në rregull; 

Trajton mbeturinat në mënyrë të sigurt sipas 

karakteristikave të saj; 

Trajton dhe transporton materialet, pajisjet, 

veglat dhe substancat në mënyrë të sigurtë dhe i 

deponon ato në mënyrë të sigurt në kontejnerin 

e duhur dhe në hapësirat e destinuara; 

Përdorë masa mbrojtëse të nevojshme dhe 

pajisje siguruese ne mënyrë korrekte, e pastron 

atë pas përdorimit dhe i deponon në mënyrë të 

sigurtë; 

Largon mbeturinat dhe pa pastërtitë pasi që 

është punuar dhe i deponon ato në lokacionet e 

duhura. 

Zbaton rregulloret në fushën e sigurisë në punë 

   

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Mbrojtja në punë-  i referohet mirëmbajtjes së sigurisë dhe shëndetit ne vendin e punës, evitimin  e rreziqeve të shëndetit dhe sigurisë, përdorimit 

të  pajisjeve, veglave dhe materialeve në mënyrë te sigurt. 

Ruajtja e mjedisit -i referohetmirëmbajtjes së  pastërtisë në hapësirat e punës.  

 

Kërkesat e vlerësimit: 

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që nxënësi i ka kuptuar kërkesat e punës, diskutim profesional. 

Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit praktik se si kryhen aktivitetet, grumbullohen nëpërmjet vëzhgimit të kandidatit duke i bërë këto 

aktivitete (të përshkruara në funksion) në një situatë reale të punës. Kontrollimi i ambientit të punës /listë kontrolli. 
 



 

Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë 

 

 

 

 

STANDARDI PROFESIONAL 

PRODHUESIT E KULTURAVE TË PËRZIERA DHE TË KAFSHËVE  

 
Sektori: Bujqësi 

 

 

Kodi: ISCO 08 (6130)   

Data e miratimit:  

 

 

 

 

  

 

Ky standard profesional është zhvilluar nga projekti “ALLED – Harmonizimi i Arsimit me Kërkesa të 

Tregut të Punës (Kosovë)” 



Ekipi i zhvillimit: 

 

Udhëheqës i ekipit:   

Sadete Gashi, SHML “Abdyl Frashëri”Prishtinë 

 

Përbërja e ekipit: 

Qëndresa Qelaj, SHML “Abdyl Frashëri”Prishtinë 

Emin Haziri, SHML “Jonuz Zejnullahu”Viti 

Shani Cena, SHML “Selajdin Mullaabazi-Mici” Rahovec 

Shpresa Hadri SHML “KadriKusari” Gjakovë 

Afrim Shabani, SHML “Kadri Kusari” Gjakovë 

Shqipe Dreshaj, SHML “Abdyl Frashëri”Prishtinë 

Fatos Lajqi, SHML “Ali Hadri”Pejë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e miratimit:  

Valide: Për periudhën prej 6 vite 

Kodi i profesionit: 6130 (ISCO 08)



Profesioni: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

 

Përshkrimi i profesionit 

 

 

Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve përgatisin dhe kryejnë aktivitete pune në tokat 

bujqësore dhe të hortikulturës si dhe në fermat për rritjen e kafshëve. Punon në pronat private, shtetërore 

apo publike bujqësore në operacionet sa i përket prodhimit, përpunimit në fermë dhe tregtisë së 

produkteve bimore dhe shtazore.  

Drejtojnë (administrojnë) njësi të vogla të ndërmarrjeve bujqësore ose ferma. Orari i punës varet nga 

kërkesat e procesit të prodhimit. Kushtet e punës në shumë operacione kërkojnë përdorimin e masave 

dhe mjeteve të sigurisë në punë.    

Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve planifikojnë, organizojnë dhe  kryejnë operacione 

bujqësore për të rritur perime, pemë, fidane të ndryshme, pemë dekorative si dhe kultura të ndryshme të 

tjera, si dhe shtimin e kafshëve përmes shumëllojshmërisë së mbarështimit të tyre. Ata poashtu përdorin 

dhe mirëmbajnë mekanizmin bujqësor. 

Marketingu, shitja dhe ose shpërndarja e produkteve bujqësore – blegtorale  është aktiviteti komercial me 

të cilat angazhohen këta profesionist.  

 

 

  

  



Profesioni: Prodhuesit e kulturave të përziera dhe të kafshëve 

Nr. Funksioni Përshkrimi i funksionit 

1 Përgatitet për vendin e punës 

Ky funksion ka të bëjë me kontrollin e planit të punës, 

materialit prodhues si dhe përzgjedhjen e tij, përgatitjen e 

pajisjeve dhe veglave si dhe aplikimin e masave higjienike në 

punë. 

2 
Analizon, planifikon dhe 

organizon punën në fermë 

Ky funksion ka të bëjë me analizën e të dhënave të prodhimit 

të biznesit si dhe bërjen e planeve afatshkurtra ditore dhe 

javore në fermë 

3 

Kryen aktivitetet operative në 

prodhimtarinë me prejardhje 

bimore 

Ky funksion ka të bëjë me prodhimin e fidaneve perimore, 

kultivimin e perimeve në ambiente të hapura dhe të 

mbyllura, kultivimin e pemëve frutore si dhe fidaneve të 

tyre, kultivimin e drithërave, kulturave holtikurturale, 

mbrojtjen e tyre, si dhe transportin dhe deponimin e 

kulturave të  vjelura bujqësore. Përdorimi i veglave dhe 

pajisjeve në prodhimtarinë me prejardhje bimore është 

poashtu pjesë e këtij funksioni 

4 

Kryen aktivitetet operative në 

prodhimtarinë me prejardhje 

blegtorale 

Ky funksion ka të bëjë me aktivitetet rreth rritjes së kafshëve 

të fermave dhe përfshin: pastrimin e vendqëndrimit të 

kafshëve, ushqimin e kafshëve të fermës sipas gjendjes dhe 

kategorisë së tyre, përkujdesjen e tyre, si dhe përdorimit të 

veglave dhe pajisjeve në prodhimtarinë me prejardhje 

shtazore 

5 

Kryen punë komerciale, 

administrative, marketingu dhe 

shitjeje 

Ky funksion ka të bëjë me kalkulimin e kostove në 

prodhimtarinë bujqësore – blegtorale, hulumtimin për blerjen 

e inputeve bujqësore dhe blegtorale si dhe përgatitjen e 

strategjisë së marketingut dhe shitjes së atyre produkteve.. 

6 
Zbaton rregullat sigurisë dhe 

mbron ambientin 

Ky funksion ka të bëjë me aplikimin e rregullave të higjienës 

personale dhe sigurisë në punë, aplikimin e rregullave për 

siguri të ushqimit, aplikimin e praktikave të mira në trajtimin 

e kafshëve dhe bimëve si dhe aplikimin e praktikave 

miqësore ndaj mjedisit për hedhjen e mbeturinave. 

 

 



Funksioni 1: Përgatitet për vendin e punës 

Ky funksion ka të bëjë me kontrollin e planit të punës, materialit prodhues si dhe përzgjedhjen e tij, përgatitjen e pajisjeve dhe veglave si dhe 

aplikimin e masave higjienike në punë. 

 

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 

Njohuritë e duhura 

për të kryer 

funksionin 

Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe dhe 

shkathtësitë që lidhen me 

aktivitetet kyçe 

Kontrollon planin e punës 

Rishikon planin e punës; 

Përgatitë listën e aktiviteteve të 

zakonshme në prodhimtarinë 

bimore sipas afateve kohore; 

Përgatitë listën e aktiviteteve të 

zakonshme në prodhimtarinë 

blegtorale sipas afateve 

kohore. 

Hartimi i planeve 

afatshkurtra 

Kontrollimi i zbatimit 

të planit 

Llojet e materialeve 

prodhuese 

Certifikimi i 

repromaterialit 

Llojet e veglave, 

pajisjeve dhe mjeteve të 

punës 

Higjiena dhe siguria e 

materialeve, uniformës 

dhe rregullave të punës 

Instruksionet e 

pajisjeve dhe veglave 

operative 

 

Kontrolluese; 

Përzgjedhja dhe përdorimi 

i saktë i pajisjeve; 

Vlerësimi të situatës; 

Koordinimi të veprimeve 

sipas nevojës; 

Zbatimi të saktë të 

rregullave shëndetësore 

dhe higjienike 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të huaja 

Organizimi 

Negocimi 

 

Kontrollon materialin prodhues 

në dispozicion dhe bën 

përzgjedhjen e tij 

Bën ndërlidhja e materialeve 

me aktivitetet specifike; 

Përzgjedhja e materialit të 

duhur sipas llojit dhe sasisë për 

aktivitetin e caktuar; 

Bën kontrollin e materialit 

përkatës. 

Përzgjedh dhe kontrollon veglat 

dhe pajisjet e punës 

Përzgjedh veglat, pajisjet dhe 

mjetet e punës; 

Kontrollon veglat, pajisjet dhe 

mjetet e punës; 

Aplikon masat higjienike dhe të 

sigurisë në punë  

Përdor mjetet dhe teknikat e 

rekomanduara për të mbajtur 

nivelin e kërkuar të higjienës; 

Vesh rrobat  mbrojtëse 

personale në mënyrën e 



parashikuar; 

Siguron që vendi i punës është i 

sigurt para fillimit të punës. 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto vegla: uniforma, udhëzues për përdorimin e pajisjeve, 

plane, forma të mbajtjes së librave, kompjuterë, mjete komunikimi, qasje në internet, si dhe programin e aplikimit. 

Kriteret e vlerësimit:   

Testi me shkrim dhe pyetje e përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe shkathtësitë në përgatitjen e vendit të punës.  

Kandidati duhet të futet në provimin praktik në situatë të vërtetë pune në punëtori. Mbikëqyrja e kandidatit përmes demonstrimit praktik të 

përdorimit dhe mirëmbajtjes së mjeteve të punës dhe aplikimit të masave higjienike dhe të sigurisë në punë.  

  



Funksioni 2:Analizon, planifikon dhe organizon punën në fermë 

Ky funksion ka të bëjë me analizën e të dhënave të prodhimit të biznesit si dhe bërjen e planeve afatshkurtra ditore dhe javore në fermë. 

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 
Njohuritë e duhura për të 

kryer funksionin 
Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe dhe 

shkathtësitë që 

lidhen me aktivitetet 

kyçe 

Analizon të dhënat e prodhimit 

dhe të biznesit 

 

Kalkulon raportet bazë të 

produktivitetit dhe performancës; 

Bën parashikimin për sasinë dhe 

çmimin e produkteve të 

tregtueshme; 

Analizon kushtet e tregut 

Raporton analizat e bëra. 

Kalkulimi i produkteve të 

thjeshta dhe treguesit  

financiarë 

Analizën e tregut; 

Fazat në ciklin e 

riprodhimit të kafshëve të 

fermave 

Fazat në ciklin e 

vegjetacionit të bimëve 

bujqësore 

Mbrojtja e bimëve 

Përdorimi i mjeteve dhe 

veglave të punës 

Rrezikun nga helmet dhe 

pesticidet 

Përpunimi dhe ruajtja e 

produkteve bujqësore 

 

Analizimi të dhënave 

Kalkulimi bazik dhe 

parashikimi për nevojat në 

të ardhmen e afërt 

Përdorimi të pajisjeve 

Vlerësimi të gjendjes 

Koordinimi i veprimeve 

sipas nevojës; 

Krahasimi të vlerave 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal 

dhe profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi 

Bën plane afatshkurta  

Planifikon furnizimet; 

Bën planin e riprodhimit të 

kafshëve; 

Përpilon listat kontrolluese; 

Bën planifikimin 

ditor/javor/sezonal të nevojave 

për punë, material dhe pajisje; 

Rregullon orarin për aktivitetet 

kyçe në prodhimin e kulturave 

bujqësore; 

Rregullon orarin për aktivitetet 

kyçe në mbarështimin e kafshëve; 

Bën planin për riprodhimin e 

kafshëve. 



Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto vegla:uniforma, udhëzues për përdorimin e pajisjeve, 

kompjuterë me “office softuer”, mjete komunikimi, qasje në internet, si dhe, nëse kërkohet softuer-in përkatës për profesionin. 

 

Kriteret e vlerësimit: 

Testi me shkrim dhe pyetje e përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe shkathtësitë bazike në kryerjen e organizimit të të dhënave, prezantimit 

dhe analizës. 

Kandidati duhet të futet në provimin praktik në situatë të vërtetë pune në punëtori. Monitorimi i kandidatit përmes demonstrimit praktik të 

përgatitjes së mjedisit për kryerjen e hulumtimit dhe analizës së kulturave dhe zhvillimit të metodave të reja për të përmirësuar procesin e 

kultivimit dhe metodat e tij, si dhe përdorimin e veglave dhe pajisjeve të punës.  

 

  



Funksioni 3: Kryen aktivitetet operative në prodhimtarinë me prejardhje bimore 

Ky funksion ka të bëjë me prodhimin e fidaneve perimore, kultivimin e perimeve në ambiente të hapura dhe të mbyllura, kultivimin e pemëve 

frutore si dhe fidaneve të tyre, kultivimin e drithërave, kulturave holtikurturale, mbrojtjen e tyre, si dhe transportin dhe deponimin e kulturave të  

vjelura bujqësore. Përdorimi i veglave dhe pajisjeve në prodhimtarinë me prejardhje bimore është poashtu pjesë e këtij funksioni.  

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 
Njohuritë e duhura për të 

kryer funksionin 
Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe dhe 

shkathtësitë që lidhen 

me aktivitetet kyçe 

Prodhon fidanet perimore 

Përzgjedh parcelën dhe merr 

mostrën; 

Përgatitë farën për mbjellje; 

Përgatitë vendin për prodhimin 

e fidaneve; 

Mbjell farën për prodhimin e 

fidaneve; 

Kryen shërbimet pas mbjelljes së 

farës si dhe ujitjen e saj; 

Përgatitë fidanët për ndërrim. 

Të ushqyerit e bimëve 

Kërkesat ushqimore të 

bimëve 

Bazat e fiziologjisë së bimëve 

Parimet e shumimit të 

bimëve  

Speciet dhe llojet e bimëve 

Njohuritë bazë mbi llojet e 

tokave 

Njohuri të përgjithshme mbi 

përgatitjen e tokës për 

mbjellje; 

Llojet dhe parimet e 

përdorimit të plehrave; 

Sëmundjet më të 

rëndësishme të bimëve 

Njohuri mbi agjentët për 

mbrojtjen e bimëve; 

Njohuri në masat 

agroteknike; 

Analizimi i të dhënave 

Vlerësimi i kushteve 

optimale për mbjelljen 

e kulturave bimore 

Përzgjedhja e saktë e 

parcelës për mbjellje 

Zbatimi i duhur i 

masave agroteknike  

Përzgjedhja dhe 

përdorimi i saktë i 

pajisjeve; 

Kreativiteti në 

optimalizimin e 

rendimenteve 

Zbatimi i saktë i 

masave agroteknike 

Koordinimi i 

veprimeve sipas 

nevojës; 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi Kultivon perimet në ambiente 

të hapura 

Përgatitë tokën për mbjelljen e 

fidanëve; 

Përgatitë fidanin për mbjellje; 

Mbjell fidanë në vendin e 

përhershëm; 

Kryen shërbimet kulturore pas 

mbjelljes së fidanëve , në vendin 

e përhershëm si dhe ujitjen e 

tyre; 

Vjelë, seleksionon dhe përgatitë 



për treg prodhimet e perimeve. Teknikat e ujitjes 

Bazat e standardeve për 

sigurim të cilësisë: 

 ISO 

 EUROPEGAP 

 GLOBALGAP 

Mekanizmin bujqësor   dhe 

mirëmbajtjen e mekanizimit 

bujqësore 

Krahasimi i vlerave; 

Zbatimi i rregullave 

strikte shëndetësore 

dhe higjienike 

Identifikimi dhe 

klasifikimi i saktë i 

produkteve sipas 

rëndësisë ekonomike;  

Veprimi i  shpejtë në 

rast të 

mosfunksionimit, duke 

parandaluar humbjen e 

produktit; 

Përdorimi të sistemit të 

ujësjellësit 

Llogaritjeje bazike 

matematikore 

 

 

Kultivon perimet në ambiente 

të mbyllura (sera) 

Kryen përgatitjen e tokës për 

mbjelljen e perimeve në serra; 

Përgatitë fidanët për ndërrim në 

vendin e përhershëm; 

Bënë ndërrimin (mbjelljen) e 

bimëve perimore  në serra; 

Kryen  shërbimet agroteknike  

gjatë  vegjetacionit të bimëve 

perimore në serra si dhe ujitjen e 

tyre. 

Vjelë, seleksionon dhe përgatitë 

për treg prodhimet e perimeve. 

Kultivon pemët frutore 

(prodhimin e fidanëve të 

pemëve) 

Zbaton mënyrat e shumimit 

vegjetativ dhe gjenerativ;  

Kryen shërbimet agroteknike në 

fidanishte për drunjët dekorativ 

dhe pemët  frutore ;  

Përgatitë për shitje fidanet;  

Përgatitë tokën për mbjelljen e 

fidaneve të pemëve frutore; 

Mbjellë fidane të pemëve frutore 

në mënyrë të sistemuar dhe të 

piketuar; 

Realizon krasitjen si dhe 

shërbimet tjera agroteknike. 

Kultivon drithërat 
Kryen veprime parapërgatitore 

për mbjelljen e farës; 



Mbjell drithërat; 

Kryen  shërbimet agroteknike  

gjatë rritjes së drithërave. 

Vjelë, seleksionon dhe përgatitë 

për treg prodhimet e drithërave. 

Kultivon kulturat 

hortikulturale 

Përpilon planin hapësinor për 

ngritjen e sipërfaqeve të 

gjelbëruara në qytete dhe në 

vendbanime; 

Përgatitë tokën për ngritjen e 

kopshteve; 

Përdorë elementet arkitektonike 

në kopshte dhe hapësira të 

gjelbëruara; 

Mbjellë barin dhe fidane të 

bimëve dekorative;  

Kryen shërbimet agroteknike 

për mirëmbajtjen e sipërfaqeve 

dhe mureve të gjelbërta 

Bën mbrojtjen e bimëve   

Aplikon agjentët për mbrojtje të 

bimëve në kohë dhe sipas 

gjendjes së bimës  

Bën luftimin e barojave të  

këqija, sëmundjeve, brejtësve, 

insekteve, etj duke përdorur 

preparate kimike sipas 

standardeve. 

Vjelë, transporton dhe 

deponon kulturat bujqësore 

Kryen vjeljen në kohën e duhur 

duke përdorë pajisjet dhe veglat 

e duhura në mënyrën e duhur; 

Transporton kulturat e vjelura 



bujqësore; 

Klasifikon kulturat e vjelura 

bujqësore; 

Paketon kulturat e vjelura 

bujqësore; 

Deponon kulturat e vjelura 

bujqësore 

Aplikon standarde specifike për 

sigurim të cilësisë. 

Përdor veglat dhe pajisjet në 

prodhimtarinë me prejardhje 

bimore 

Përcakton pajisjet sipas 

aktivitetit të caktuar; 

Përdor pajisjet dhe veglat e 

punës; 

Mirëmban pajisjet dhe veglat e 

punës. 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto vegla: uniformat, mikroskopin, gotën laboratorike, pincën, 

kompjuterin, çaka, lopata, ashovë, sharrë, kolicë, grabuj, shati, kazme (tarnakop), teslic, tërfurk, sopat, drapër, teshat dhe dorëzat e punës, pompa 

për spërkatje + teshat për spërkatje, gërshërët për armaturë, gërshërët për shimshirë, veglat për krasitje dhe shartim, gërshërët për krasitjen e 

pemëve, sharra për prerjen e degëve, brisqet për shartim (të gjitha llojet), limë dhe rryp për mprehjen e brisqeve, kultivatori, pllugu me pjesë 

përbërëse (plori +veshi), disqe, freza, leas, rula, makina kositje e barit, atomizer, traktor, rimorkio. 

 

Kriteret e vlerësimit:   

Testi me shkrim dhe pyetje e përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe shkathtësitë bazike në përgatitjen e tokës për mbjellje, mbjelljen e 

kulturave bujqësore, përdorimin e plehrave dhe preparateve për mbrojtjen e bimëve, shartimin e tyre, krasitjen, ujitjen,  spërkatjen, vjeljen, 

klasifikimin, transportin dhe deponimin e kulturave bujqësore. 

 

  



 

Funksioni 4: Kryen aktivitetet operative në prodhimtarinë me prejardhje blegtorale 

Ky funksion ka të bëjë me pastrimin dhe vendqëndrimit të kafshëve, ushqimin e kafshëve të fermës sipas gjendjes dhe kategorisë së tyre, 

përkujdesjen dhe shumimin e tyre, trajtimin e tyre dhe produktet blegtorale sipas standardeve për sigurim të cilësisë, siguri të ushqimit dhe 

mirëqenie të kafshëve, grumbullimin, ambalazhimin, transportimin, si dhe deponimin e produkteve blegtorale, mirëmbajtjen dhe pastërtinë e 

vendit për deponimin e produkteve dhe ushqimit të kafshëve si dhe përdorimit të veglave dhe pajisjeve në prodhimtarinë me prejardhje shtazore 

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 
Njohuritë e duhura për të 

kryer funksionin 
Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe dhe 

shkathtësitë që lidhen 

me aktivitetet kyçe 

Pastron vendqëndrimin e  

kafshëve  

Pastron dhe dezinfekton 

vendqëndrimin e kafshëve; 

Mirëmban pastërtinë dhe 

higjienën në vendin për 

deponim të produkteve dhe 

ushqimit të kafshëve; 

Llojet dhe racat e kafshëve 

shtëpiake  

Bazat e riprodhimit të 

kafshëve të fermës 

Bazat e anatomisë së 

kafshëve 

Kushtet e shumimit të 

kafshëve të ndryshme 

shtëpiake 

Teknologjinë e 

prodhimtarisë blegtorale; 

Njohuri të nevojshme për të 

ushqyerit e kafshëve sipas 

udhëzimeve  blegtorale 

Sëmundjet më të zakonshme 

të kafshëve dhe trajtimi i tyre 

Përgatitja e racioneve 

ushqimore 

Vlerësimi të gjendjes së 

kafshëve; 

Identifikimi të nevojave 

të kafshëve 

Zbatimi të mënyrave të 

sakta të mbarështimit të 

kafshëve shtëpiake 

sipas llojit të tyre 

Përzgjedhjeje dhe 

përdorimi të saktë të 

pajisjeve; 

Koordinimi i 

veprimeve sipas 

nevojës; 

Llogaritjeje bazike 

matematikore 

Veprimi të shpejtë në 

rast të 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi 

Ushqen kafshët e fermës sipas 

gjendjes së kafshëve dhe 

kategorisë 

Përgatit racionet ushqimore 

ditore sipas gjendjes dhe 

kategorisë së kafshëve 

Përzgjedh sasitë e nevojshme 

për përgatitjen e racioneve  

Ushqen kafshët sipas gjendjes 

dhe kategorisë së tyre 

Përkujdeset për kafshët dhe 

shumimin (mbarështimin) e 

tyre  

Vëzhgon dhe vëren ndryshimet 

në dukjen dhe sjelljen e 

kafshëve; 

Ndërmerr masa adekuate në rast 

të gjendjes apo sjelljeve të 

papërshtatshme të kafshëve; 



Komunikon gjendjen e vërejtur 

në mënyrë të qartë dhe me kohë 

te personeli kompetent. 

Përcakton gjendjen për mundësi 

çiftëzimi në tufë; 

Kujdeset për tufë (kopenë) gjatë 

çiftëzimit; 

Zbaton procedurat e 

përshtatshme të kujdesjes për 

tufën (kopenë) në lindje; 

Përkujdeset dhe ofron kushte 

për kafshët në linjë me kërkesat 

për mirëqenie të kafshëve 

Të ushqyerit e kafshëve sipas 

kategorizimit te tyre 

Përkujdesja ndaj kafshëve  

Pastrimi i fermës dhe 

mjeteve përkatëse sipas 

standardeve (preparatet e 

nevojshme, mjetet dhe veglat 

e punës etj) 

Inspektimi  vizual i kafshëve; 

Komunikimi me personin 

përgjegjës (veterinerin) mbi 

inspektimin vizual të 

kafshëve. 

Higjiena dhe shëndeti i 

kafshëve 

Standardet për sigurim të 

cilësisë dhe siguri të 

ushqimit si HACCP, halal, 

kosher.... 

mosfunksionimit, duke 

parandaluar humbjen e 

produktit; 

Zbatimi të procedurave 

në përdorimin e 

preparateve kimike në 

fermë 

Menaxhimi të duhur i 

produkteve blegtorale 

deri në deponim 

Trajton kafshët dhe produktet 

blegtorale sipas standardeve 

për sigurim të cilësisë, siguri të 

ushqimit dhe mirëqenie të 

kafshëve 

Mjelë kafshët; 

Mbledh dhe klasifikon vezët; 

Mbledh pulat; 

Përzgjedhë kafshët sipas 

qëllimeve të veçanta; 

Kufizon dhe trajton kafshët për 

aktivitete të veçanta; 

Grumbullon, ambalazhon, 

transporton dhe deponon 

produktet blegtorale 

Grumbullon  produktet 

blegtorale; 

Klasifikon produktet blegtorale 

Ambalazhon dhe transporton 

produktet blegtorale;  

Deponon produktet blegtorale; 



Përdor veglat dhe pajisjet në 

prodhimtarinë me prejardhje 

shtazore 

Përcakton pajisjet sipas 

aktivitetit të caktuar; 

Përdor pajisjet dhe veglat e 

punës në mënyrën e duhur; 

Mirëmban pajisjet dhe veglat e 

punës. 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto vegla: veshe-mbathje për punë, dorëza dhe syze mbrojtëse , 

vendqëndrim për kafshë, kafshë shtëpiake, përzierëse ushqimi, ushqyes mjete për ujë për pastrim të kafshëve, modele dhe foto/ vizatime të 

kafshëve, aparaturën për mjelje, kova dhe kontejner për bartjen e produkteve bujqësore, laborator biokimik për analizën e mostrave të ushqimit 

dhe kafshëve, fshesë dore dhe pajisjet tjera për pastrim si dhe materiale për pastrim. 

 

Kriteret e vlerësimit:   

Testi me shkrim dhe pyetje e përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe shkathtësitë bazike në kryerjen e pastrimit të vendqëndrimit të kafshëve, 

ushqimin e kafshëve të fermës sipas gjendjes dhe kategorisë së tyre, përkujdesjen e tyre, si dhe përdorimit të veglave dhe pajisjeve në 

prodhimtarinë me prejardhje shtazore. 

Kandidati duhet të futet në provimin praktik në situatë të vërtetë pune në punëtori. Monitorimi i kandidatit përmes demonstrimit praktik të 

pastrimit të vendqëndrimit të kafshëve, ushqimin e kafshëve të fermës sipas gjendjes dhe kategorisë së tyre, përkujdesjen e tyre, si dhe përdorimit 

të veglave dhe pajisjeve në prodhimtarinë me prejardhje shtazore. 

  



Funksioni 5: Kryen shitblerjen dhe marketingun e produkteve bujqësore – blegtorale (rregulloje) 

Ky funksion ka të bëjë me kalkulimin e kostove në prodhimtarinë bujqësore – blegtorale, hulumtimin për blerjen e inputeve bujqësore dhe 

blegtorale si dhe përgatitjen e strategjisë së marketingut dhe shitjes së atyre produkteve. 

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 
Njohuritë e duhura për të 

kryer funksionin 
Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe dhe 

shkathtësitë që lidhen 

me aktivitetet kyçe 

Kalkulon kostot e 

shpenzimeve  dhe profiteve 

në prodhimtarinë bujqësore- 

blegtorale 

Evidenton shpenzimet  dhe 

hyrjet në fermën bujqësore-

blegtorale; 

Mban shënimet për të hyrat 

dhe të dalat në fermë; 

Mban shënimet për të hyrat 

në fermë; 

Distribuon fitimet-humbjet në 

fermë; 

Eliminon shpenzimet e 

panevojshme në 

prodhimtarinë bujqësore-

blegtorale. 

Evidentimi i shpenzimeve 

Mbajtja e shënimeve  

Librat e blerjes dhe shitjes  

Distribuimi financiar ; 

Hulumtimi i tregut  

Marketingu  

Organizimi i blerjeve të 

inputeve bujqësore- 

blegtorale 

Hulumtimi i tregjeve të 

shitjes 

Përpilimi i ofertave  

Organizimi i shitjeve 

Nevojat e konsumatorëve  

Nevojat e tregut 

Konkurrenca e tregut 

Shpërndarja e produkteve 

bujqësore ne tregje  

Llogaritjeje dhe 

prezantimi të dhënave 

Hulumtimi dhe 

organizimi të tregut; 

Zbatimi të strategjisë 

për blerjen e inputeve 

dhe shitjen e 

produkteve bujqësore 

blegtorale; 

Prioritizimi të 

aktiviteteve 

Përzgjedhjeje dhe 

përdorimi të saktë të 

pajisjeve; 

Vlerësimi bazik të 

produkteve bujqësore - 

blegtorale; 

Koordinimi i 

veprimeve sipas 

nevojës; 

Krahasimi të vlerave; 

Veprimi të shpejtë në 

rast të 

mosfunksionimit, duke 

parandaluar humbjen e 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal dhe 

profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi 

Hulumton tregun për blerjen 

e inputeve  bujqësore – 

blegtorale dhe mjeteve të 

punës 

Sistematizon tregun për 

blerjen e inputeve bujqësore; 

Ndan blerësit sipas 

karakteristikave të produkteve 

Bën strategjinë për mbulimin 

e tregut, shitjen e 

Hulumton tregjet  për shitjen e 

produkte bujqësore- 



prodhimeve  finale,  

përmbushjen e kërkesës së 

konsumatorëve si dhe 

hulumtimin e konkurrencës 

blegtorale. 

Përpilon oferta të ndryshme; 

Evidenton kërkesat e 

konsumatorëve; 

Organizon furnizimin e tregut  

Vëzhgon konkurrencën e 

tregut dhe planet e 

konkurrentëve; 

Distribuon prodhimtarinë  

produktit; 

 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion dhe të përdorë këto vegla: kompjuterin, kalkulatorin, forma të përshkruara të 

marketingut, softuer (pakon office),mjetet e komunikimit si dhe pajisjet tjera përkatëse. 

 

Kriteret e vlerësimit:   

Testi me shkrim dhe pyetje e përgjigje për të demonstruar njohuritë dhe shkathtësitë bazike në kalkulimin e kostove në prodhimtarinë bujqësore – 

blegtorale, hulumtimin për blerjen e inputeve bujqësore dhe blegtorale si dhe përgatitjen e strategjisë së marketingut dhe shitjes së atyre 

produkteve. 

Kandidati duhet të futet në provimin praktik në situatë të vërtetë pune në punëtori. Monitorimi i kandidatit përmes demonstrimit praktik të  

kalkulimit të kostove në prodhimtarinë bujqësore – blegtorale, hulumtimin për blerjen e inputeve bujqësore dhe blegtorale si dhe përgatitjen e 

strategjisë së marketingut dhe shitjes së atyre produkteve. 

. 

 



Funksioni 6: Zbaton rregullat sigurisë dhe mbron ambientin  

Ky funksion ka të bëjë me aplikimin e rregullave të higjienës personale dhe sigurisë në punë, aplikimin e rregullave për siguri të ushqimit, 

aplikimin e praktikave të mira në trajtimin e kafshëve dhe bimëve si dhe aplikimin e praktikave miqësore ndaj mjedisit për hedhjen e 

mbeturinave. 

Aktivitetet kyçe Kriteret e performancës 
Njohuritë e duhura për të 

kryer funksionin 
Shkathtësitë 

Shkathtësitë kyçe 

dhe shkathtësitë që 

lidhen me aktivitetet 

kyçe 

Aplikon rregullat e  higjienës 

personale dhe sigurisë në punë.  

Mban nivelin e kërkuar të 

higjienës personale dhe masave 

të sigurisë në punë. 

Rreziqet potenciale të 

shoqëruara me vargun e 

aktiviteteve punuese dhe 

mjetet për t’i zvogëluar 

rreziqet; 

Treguesit e rreziqeve; 

Të drejtat, detyrat dhe 

përgjegjësit për  të siguruar  

shëndetin dhe sigurinë; 

Cilat paralajmërime, 

alarmimet verbale dhe 

vizuele janë të kërkuara; 

Masat paraprake të sigurisë 

duke përfshirë përdorimin e 

pajisjeve mbrojtëse 

personale; 

Rëndësinë e pastërtisë në 

hapësirën e punës; 

Cilat materiale punuese të 

përdoren  dhe si të përdoren 

Identifikimi të 

rreziqeve potenciale me 

saktësi; 

Përdorimi të pajisjeve, 

veglave dhe 

materialeve në mënyrë 

të sigurt; 

Përdorimi të mjeteve të 

ndihmës së parë; 

Trajtimi të mbeturinave 

në mënyrë të sigurt 

sipas karakteristikave 

të saj. 

Mbajtja e drejtë e 

higjienës personale. 

Gatishmëri në zbatimin 

e rregullave të higjienës 

dhe sigurisë në punë. 

Veprimi i shpejtë në 

rast të 

mosfunksionimit, duke 

Të menduarit kritik 

Sjellje ndërnjerëzore  

Komunikimi 

Llogaritjeje  

Zhvillimi personal 

dhe profesional 

Njohuri të gjuhëve të 

huaja 

Organizimi 

Negocimi 

Aplikon rregullat për siguri të 

ushqimit. 

Përdor preparatet kimike, në 

fermë sipas standardeve. 

Aplikon praktikat e mira në 

trajtimin e kafshëve dhe bimëve 

Trajton kafshët dhe bimët në  

pajtueshmëri me standardet.  

Mbanë ambient të pastër dhe 

higjienë në  vendin e punës 

Përzgjedh veglat dhe materialet 

sipas përdorimit të tyre për 

mirëmbajtjen e higjienës dhe 

pastërtisë në fermë  (bujqësore-

blegtorale); 

Kryen një sërë detyrash për 

mirëmbajtjen e fermës në linjë 

me standardet për cilësi dhe 

siguri të ushqimit; 

Operon në mënyrën e duhur me 

veglat dhe pajisjet e punës që 

përdoren për mirëmbajtjen e 

fermës; 

Regjistron aktivitetet e kryera. 



Aplikon praktikat miqësore 

ndaj mjedisit për hedhjen e 

mbeturinave.  

Menaxhon mbeturinat dhe 

produktet e panevojshme në 

mënyrën që nuk është e 

dëmshme për mjedisin. 

Deponon dhe menaxhon plehun 

organik dhe përfiton kompostin 

në mënyrë të sigurt; 

Identifikimi dhe trajtimi i  

pajisjeve, veglave dhe 

materialeve të dëmtuara. 

Parimet e praktikave të mira 

bujqësore; 

Parimet e sigurisë së 

ushqimit dhe standardet e 

cilësisë; 

Parimet e kërkesave të 

mbrojtjes së ambientit që 

kanë të bëjnë me bujqësi 

parandaluar humbjen e 

produktit; 

Zbatimi i drejtë 

procedurave në 

përdorimin e 

pesticideve; 

 

Kushtet e realizimit të funksionit: 

 

Për të kryer këtë funksion, kandidati duhet të ketë në dispozicion mjetet përkatëse për to mirëmbajtjen e ambientit të punës dhe mbrojtjes së 

ambientit si dhe pajisjet tjera përkatëse.  

 

Kërkesat e vlerësimit: 

Test me shkrim i njohurive dhe pyetje – përgjigjet për të demonstruar që nxënësi i ka kuptuar kërkesat e punës, diskutim profesional. 

Vëzhgim i kandidatit nëpërmjet demonstrimit praktik se si kryhen aktivitetet, grumbullohen nëpërmjet vëzhgimit të kandidatit duke i bërë këto 

aktivitete (të përshkruara në funksion) në një situatë reale të punës. Kontrollimi i ambientit të punës /listë kontrolli. 

 


