
 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   Kim	  348	  Kimi	  Mjedisi	  
	  
Pedagogu:	  	   Prof.Dr.	  Pranvera	  Lazo	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  1	  sem	  /	  1	  lab	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat e lëndës:  
 
Qëllimi kryesor i lëndës “Kimi Mjedisi” është studimi i ajrit, ujit dhe tokës, si kanë ndikuar aktivitetet antropogjenë në planetin 
Tokë. Konkretisht analizohen burimet, reaksionet, transporti, ndikimi dhe fati i specieve kimike në ajër, tokë, ujë dhe ndikimi i 
teknologjisë në to. Kjo lëndë përfshin pesë pjesë kryesore: (1) kimia e atmosferës dhe ndotja e ajrit; (2) ndryshimet klimaterike 
dhe energjike; (3) kimia dhe ndotja e ujit; (4) komponimet organike toksike; (5) metalet, toka, sedimentet dhe shkarkimet e 
mbetjeve. 
	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
	  
1. Hyrje	  në	  Kiminë	  e	  Mjedisit.	  Kimia	  e	  atmosferës.	  
2. Kimia	  e	  Stratosferës.	  Vrima	  e	  ozonit”,	  shkaqet	  dhe	  pasojat	  e	  pakësimit	  të	  përmbajtjes	  së	  ozonit	  në	  stratosferë.	   :	  “Kimia	  e	  

Troposferës.	  Efekti	  “serë”.	  
3. Shiu	  acid.	  Smogu	  fotokimik.	  Monoksidi	  i	  karbonit	  dhe	  substancat	  e	  tjera	  ndotëse	  në	  ajër.	  
4. Njohuri	  bazë	  mbi	  strategjinë	  e	  monitorimit	   të	  ndotjeve	   të	  ajrit	  dhe	  kiminë	  analitike	   të	  ndotjeve	   të	  ajrit.	  Kimia	  e	  ujërave	  

natyrore.	  Elementët	  ushqyes	  në	  ujra,	  gjendja	  eutrofike	  e	  ujërave.	  
5. Uji	  i	  pijshëm,	  trajtimet	  e	  ujit	  të	  pijshëm.	  Ujërat	  detare.	  :	  Elementët	  kryesorë	  dhe	  elementët	  gjurmë	  në	  ujërat	  detare.	  
6. Ndotjet	   dhe	   dëmtimet	   e	   mjediseve	   detare.	   Njohuri	   mbi	   monitorimin	   mjedisor	   të	   ujërave	   dhe	   analizat	   kimike.	   Kimia	   e	  

tokës.	  
7. Ndotjet	  dhe	  dëmtimet	  e	  tokës	  nga	  shkaqe	  urbane	  dhe	  erozioni,	  regjenerimi	  i	  tokave.	  Njohuri	  mbi	  metodat	  e	  monitorimit	  

dhe	  analizave	  kimike	  të	  tokës.	  Kimia	  e	  mjedisit	  e	  mbeturinave	  të	  rrezikshme.	  
8. Pakësimi,	   trajtimi	   dhe	   depozitimi	   i	   mbeturinave	   të	   rrezikshme.	  Mbeturinat	   e	   ngurta	   urbane.	   Trajtimi	   i	   mbeturinave	   të	  

lëngeta	  urbane.	  Substancat	  organike	  në	  mjedis,	  klasifikimi.	  
9. Substancat	  organike	  në	  atmosferë.	  Substancat	  organike	  flurore,	  metani	  dhe	  hidrokarburet	  e	  tjera	  flurore,	  gazet	  e	  djegies	  

së	  automjeteve.	  Derivatet	  e	  halogjenuara	  të	  hidrokarbureve,	  aftësia	  ozonholluese,	  freonet,	  halonet,	  alternativat	  e	  tjera.	  
10. Substancat	   organike	   pak	   flurore,	   arenet	   policiklike	   aromatike	   (PAH).	   Poliklorbifenilet	   (PCBte).	   Poliklordibenzodioksinat	  

(PCDD),	  poliklordibenzofuranet	  (PCDF).	  
11. Substancat	   organike	   ndotëse	   në	  mjedisin	   ujor.	   Substancat	   tensioaktive,	   fenolet,	   etj.	   Pesticidet,	   substanca	   organike	   nga	  

industria	  kimike,	  komponimet	  organike	  te	  merkurit	  dhe	  te	  kallajit.	  	  
12. Bioakumulimi	  dhe	  bioshumefishimi	  i	  ndotësave	  organike	  në	  zinxhirin	  ushqimor.	  Substancat	  organike	  ndotëse	  në	  tokë.	  
13. Persistenca	  dhe	  degradimi	  i	  ndotësave	  organike.	  Nocione	  bazë	  për	  ekologjinë.	  
14. Nocione	   bazë	   të	   toksikologjisë.	   Reaksionet	   e	   substancave	   ksenobiote,	   teratogjeneza,	  mutagjeneza,	   kancerogjeneza	   dhe	  

dëmtimi	  i	  sistemit	  imunitar.	  Metodat	  analitike	  moderne	  të	  analizimit	  të	  ndotësave	  organike	  në	  mjedis.	  
15. Gazkromatografia,	  kromatografia	  e	  fazës	  së	  lëngët,	  metodat	  e	  ciftëzuara.	  Normat	  europiane	  dhe	  kombëtare	  të	  mbrojtjes	  

të	  mjedisit	  dhe	  të	  trajtimit	  dhe	  eleminimit	  të	  mbetjeve	  të	  rrezikshme	  organike.	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
	  
1. Kimia	  e	  atmosferës.	  Kimia	  e	  Stratosferës.	  “Vrima	  e	  ozonit”,	  Kimia	  e	  Troposferës.	  Efekti	  “serrë”.	  
2. Shiu	  acid.	  Smogu	  fotokimik.	  	  
3. Kimia	  e	  ujërave	  natyrore.	  Uji	  i	  pijshëm	  dhe	  ujërat	  detare.	  :	  Elementët	  kryesorë	  dhe	  elementët	  gjurmë	  në	  ujërat	  detare.	  
4. Kimia	  e	  tokës.	  Ndotjet	  dhe	  dëmtimet	  e	  tokës	  nga	  shkaqe	  urbane	  dhe	  erozioni,	  regjenerimi	  i	  tokave.	  	  
5. Njohuri	  mbi	  metodat	  e	  monitorimit	  dhe	  analizave	  kimike	  të	  tokës.	  Kimia	  e	  mjedisit	  e	  mbeturinave	  të	  rrezikshme.	  
6. Pakësimi,	   trajtimi	   dhe	   depozitimi	   i	   mbeturinave	   të	   rrezikshme.	   Mbeturinat	   e	   ngurta	   urbane.	   Trajtimi	   i	   mbeturinave	   të	  

lëngeta	  urbane.	  Substancat	  organike	  në	  mjedis,	  klasifikimi.	  
7. Substancat	  organike	  në	  atmosferë.	  Substancat	  organike	  flurore,	  metani	  dhe	  hidrokarburet	  e	  tjera	  flurore,	  gazet	  e	  djegies	  së	  

automjeteve.	  Derivatet	  e	  halogjenuara	  të	  hidrokarbureve,	  aftësia	  ozonholluese,	  freonet,	  halonet,	  alternativat	  e	  tjera.	  
8. Substancat	   organike	   pak	   flurore,	   arenet	   policiklike	   aromatike	   (PAH).	   Poliklorbifenilet	   (PCBte).	   Poliklordibenzodioksinat	  

(PCDD),	  poliklordibenzofuranet	  (PCDF).	  
9. Substancat	  organike	  ndotëse	  në	  mjedisin	  ujor.	  	  
10. Bioakumulimi	  dhe	  bioshumefishimi	  i	  ndotësave	  organike	  në	  zinxhirin	  ushqimor.	  Substancat	  organike	  ndotëse	  në	  tokë.	  
11. Persistenca	  dhe	  degradimi	  i	  ndotësave	  organike.	  Nocione	  bazë	  për	  ekologjinë.	  
12. Nocione	   bazë	   të	   toksikologjisë.	   Reaksionet	   e	   substancave	   ksenobiote,	   teratogjeneza,	   mutagjeneza,	   kancerogjeneza	   dhe	  

dëmtimi	  i	  sistemit	  imunitar.	  	  
13. Metodat	  analitike	  moderne	  të	  analizimit	  të	  ndotësave	  organike	  në	  mjedis.	  
14. Gazkromatografia,	  kromatografia	  e	  fazës	  së	  lëngët,	  metodat	  e	  ciftëzuara.	  	  



 
 

 
 

15. Normat	   europiane	   dhe	   kombëtare	   të	   mbrojtjes	   të	   mjedisit	   dhe	   të	   trajtimit	   dhe	   eleminimit	   të	   mbetjeve	   të	   rrezikshme	  
organike.	  Përsëritje	  
	  

Tema	  III:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  detyrimet	  e	  tjera	  të	  lidhura	  me	  lëndën:	  punë	  laboratorike,	  praktika,	  detyra	  kursi	  etj:	  
	  
1. Matja	  e	  paramerave	  elektrokimik	  (pH,	  potenciali	  redoks,	  percjellshmerise	  elektrike).	  Përcaktimi	  i	  përmbajtjes	  së	  lëndëve	  të	  

ngurta	  në	  ujëra.	  	  
2. Përcaktimi	  i	  fortësisë	  së	  ujit.	  	  
3. Përcaktimi	  i	  alkalinitetit	  të	  ujit.	  
4. Përcaktimi	  i	  përmbajtjes	  së	  fosfateve	  në	  ujra	  dhe	  në	  detergentë.	  	  
5. Përcaktimi	  i	  përmbajtjes	  së	  nitrateve	  në	  ujra.	  
6. Përcaktimi	  i	  joneve	  amonium	  në	  ujra.	  	  
7. Përcaktimi	  i	  nevojës	  kimike	  për	  oksigjen	  dhe	  kërkesës	  biokimike	  për	  oksigjen	  (BOD)	  në	  ujra.	  
8. Marrja	  e	  mostrave	  mjedisore	  për	  analizë	  të	  niveleve	  gjurmë	  të	  ndotësve	  organike	  	  	  
9. Trajtimi	  paraprak	  i	  mostrave	  mjedisore	  në	  terren/laborator	  	  
10. Ekstraktim	  i	  ndotësve	  organik	  nga	  mostrat	  mjedisore	  dhe	  avullimi	  i	  tyre	  	  	  
11. Pastrimi	  “clean-‐up”	  	  i	  ekstrakteve	  të	  mostrave	  mjedisore	  	  	  
12. Ndarja	  e	  fraksioneve	  të	  analiteve	  nëpërmjet	  kromatografisë	  në	  kollone	  	  	  
13. Analiza	  kromatografike	  e	  fraksioneve	  	  
14. Përpunimi	  i	  kromatogramave,	  llogaritja	  e	  rezultateve	  
15. Mbrojtje	  e	  laboratorit	  dhe	  Detyrës	  së	  Kursit	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  
o E.	  Muçaj	  (Marku):	  “Kimia	  e	  Mjedisit	  e	  Ndotesve	  Organike.	  Teknika	  dhe	  procedura	  laboratorike”.	  Tirane	  2008	  
o A.	  Cullaj:	  “Kimia	  e	  Mjedisit”,	  Tiranë	  2010	  
o Environmental	  Chemistry,	  Colin	  Baird,	  Michael	  Cann,	  5-‐th	  edition	  (2012)	  
o Environmental	  Chemistry	  Stanley	  	  E.	  Manahan,	  9-‐th	  edition	  (2009)	  

	  
	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   30	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  cdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesshme,	  mbarëvajtjes	  semestrale	  e	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  
madhore,	  atëherë	  ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
	  
Ushtrimet	  e	  detyrave	  të	  shtëpisë,	  detyra	  e	  kursit	  dhe	  çdo	  njoftim	  tjetër	  do	  të	  jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	  zyrtare	  të	  
Universitetit	   “Ismail	   Qemali”	   të	   Vlorës	   në	   internet:	   www.univlora.edu.al	   apo	   në	   adresën	   elektronike	   të	   pedagogut	  
pranveralazo@gmail.com	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
	  
Studentët	   inkurajohen	  të	  punojnë	  edhe	  në	  grupe	  për	  ushtrimet	  e	  detyrave.	  Nuk	  lejohen	  kopjimet	  nga	  njëri-‐tjetri	  në	  provime,	  
për	   detyrat	   e	   kursit,	   të	   shtëpisë,	   etj.	   Thyerja	   e	   këtij	   rregulli	   do	   të	   shoqërohet	   me	   masa	   ndëshkimore	   që	   shkojnë	   deri	   në	  
përjashtim	  nga	  Universiteti.	  



 
 

 
 

por	  edhe	  nga	  	  cilësia	  e	  zgjidhjes	  së	  tyre.	  Frekuentimi	  i	  seminareve	  detyrohet	  deri	  ne	  75%	  të	  orëve.	  Numri	  i	  mungesave	  mbi	  25%	  
ju	  përjashton	  nga	  pjesmarrja	  në	  provim.	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   KIM	  349	  Statistika	  në	  Kiminë	  Analitike	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Prof.	  Dr.	  Pranvera	  Lazo	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   2	  leksione	  /	  2	  seminare	  	  
Kredite:	  	   	   5	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
	  
Njohuritë	  që	  përftohen	  gjatë	  zhvillimit	  të	  lëndës	  “Statistika	  në	  Kiminë	  Analitike	  “,	  kanë	  për	  qëllim	  të	  zgjerojnë	  më	  tej	  aftesinë	  e	  
studentëve	   në	   lidhje	  me	   konceptimin	   dhe	   trajtimin	   e	   fenomeneve	   dhe	   rezultateve	   eksperimentale	   si	   dhe	   për	   ti	   aftësuar	   në	  
angazhimin	  në	  punë	  shkencore.	  Përpunimi	  statistikor	  dhe	  trajtimi	  matematikor	   i	   rezulteve	  analitike	  është	  një	  tjetër	  objektiv	   i	  
kësaj	  disipline	  shkencore.	  

	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
	  

1. Hyrje	  në	  Statistikën	  në	  Kimi,	  Bazat	  dhe	  metodat	  e	  matjeve	  kimike	  instrumentale,	  Hipotezat	  H	  dhe	  H(0),	  interpretimi	  i	  
tyre	  

2. Njohuri	  mbi	  parametrat	  statistikorë	  që	  përdoren	  në	  kimi.	  
3. Llogaritja	  kompjuterike	  në	  EXCEL	  	  e	  parametrave	  statistikorë	  që	  përdoren	  në	  kimi	  	  	  
4. Metoda	  ANOVA	  e	  trajtimit	  statistikor	  të	  rezultateve	  
5. Teoria	  e	  Informacionit,	  Selektiviteti	  dhe	  Specificiteti	  i	  Metodave	  Analitike	  dhe	  vlerësimi	  matematikor	  i	  tyre	  
6. Teoria	  e	  kampionimit,	  Cilësia	  e	  procesit	  të	  marrjes	  së	  mostrave	  dhe	  trajtimi	  statistikor	  i	  rezultateve.	  
7. Teoria	   e	   matjeve	   instrumentale,	   grumbullimi	   i	   të	   dhënave,	   përpunimi	   matematikor	   i	   sinjalit	   analitik.	   Metodat	   e	  

transformimit	  Hadamard,	  Fourier	  dhe	  zbutja	  e	  sinjalit	  
8. Studim	   i	   parametrave	   statistikor	   në	   përcaktimet	   instrumentale;	   Limiti	   i.Diktimit	   dhe	   i	   Përcaktimit,	   Zona	   lineare	   e	  

matjeve,	  Ndjeshmëria	  e	  matjeve	  instrumentale.	  	  
9. Metoda	  e	  Kalibrimit	  Linear.	  
10. Metoda	  e	  Kalibrimi	  MSHS	  në	  prani	  të	  interferencave	  të	  matricës	  
11. Metoda	  e	  Kalibrimi	  me	  anë	  të	  pikës-‐H	  në	  prani	  të	  interferencave	  konstante.	  Interferencat	  proporcionale	  dhe	  trajtimi	  

analitik	  i	  tyre	  me	  anë	  të	  modelit	  derivativ.	  
12. Metoda	  e	  Kalibrimi	  Multilinear	  në	  prani	  të	  interferencave	  spektrale	  (Metoda	  MLR)	  
13. Paraqitja	  e	  rezultateve,	  Përpunimi	  Statistikor	  i	  rezultateve,	  testet	  statistikore.	  
14. Saktësia	  në	  Analizat	  Kimike,	  Modele	  të	  saktësisë,	  Kontrolli	  i	  saktësisë	  së	  analizave,	  Diagramat	  e	  Kontrollit	  	  
15. Planifikimi	  i	  eksperimentit	  

 
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare:	  
	  

1. Përsëritje	  në	  lidhje	  me	  njohuritë	  mbi	  metodat	  e	  instrumentale	  të	  matjeve.	  
2. Hyrje	  në	  Statistiken	  ne	  Kimi,	  Hipotezat	  H	  dhe	  H(0),	  dhe	  interpretimi	  i	  tyre	  
3. Ushtrime	   me	   parametrat	   statistikorë	   që	   përdoren	   ne	   kimi.	   Llogaritja	   kompjuterike	   në	   EXCEL	   	   e	   parametrave	  

statistikorë	  që	  përdoren	  në	  kimi.	  	  
4. Metoda	  ANOVA	  e	  trajtimit	  statistikor	  të	  rezultateve	  
5. Vlerësimi	  matematikor	  i	  Selektivitetit	  dhe	  Specificitetit	  të	  Metodave	  Analitike.	  	  
6. Teoria	  e	  kampionimit,	  Marrja	  mostrave	  dhe	  trajtimi	  statistikor	  i	  rezultateve.	  
7. Grumbullimi	  i	  të	  dhënave,	  përpunimi	  matematikor	  i	  sinjalit	  analitik.	  Metodat	  e	  transformimit	  Hadamard,	  Fourier	  dhe	  

zbutja	  e	  sinjalit	  
8. Kufiri	  i	  Diktimit	  dhe	  Përcaktimit.	  	  Ndjeshmëria	  e	  matjeve	  instrumentale.	  	  
9. Metoda	  e	  Kalibrimit	  Linear.	  Metoda	  e	  Kalibrimi	  MSHS	  në	  prani	  të	  interferencave	  të	  matricës	  
10. Metoda	  e	  Kalibrimi	  me	  anë	  të	  pikës-‐H	  në	  prani	  të	  interferencave	  konstante.	  Interferencat	  proporcionale	  dhe	  trajtimi	  

analitik	   i	   tyre	   me	   anë	   të	   modelit	   derivateve.	   Metoda	   e	   Kalibrimi	   Multilinear	   në	   prani	   të	   interferencave	   spektrale	  
(Metoda	  MLR)	  

11. Paraqitja	  e	  rezultateve	  dhe	  Përpunimi	  Statistikor	  	  i	  rezultateve.	  	  
12. Përpunimi	  Statistikor	  	  i	  rezultateve	  dhe	  testet	  statistikore	  
13. Saktësia	  në	  Analizat	  Kimike,	  kontrolli	  i	  saktësisë	  së	  analizave	  dhe	  Diagramat	  e	  Kontrollit	  	  
14. Shembuj	  të	  planifikimit	  të	  eksperimentit	  
15. Përsëritje	  në	  lidhje	  me	  njohuritë	  e	  mara	  

	  
	  
Tema	  III:	  Të	  tjera	  në	  ndihmë	  të	  mbarëvajtjes	  semestrale:	  
	  
Krahas	   seminareve	   do	   të	   zhvillohen	   gjithashtu	   edhe	   një	   Detyrë	   Kursi	   e	   praktika	   në	   kompjuter	   në	   lidhje	   me	  
njohuritë	  e	  mara.	  	  



 
 

 
 

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  

o P.	  Lazo	  (2008)	  Njohuri	  bazë	  në	  Kemometri	  (SHBLU)	  
o 	  Materiale	  online	  në	  internet	  që	  do	  të	  rekomandohen	  sipas	  temave	  përkatëse	  	  
o Kristin	  H.	  Jarman,	  The	  Art	  of	  Data	  Analysis,	  Copyright	  ©	  2013	  by	  John	  Ëiley	  &	  Sons,	  Inc.	  Published	  by	  John	  

Ëiley	  &	  Sons,	  Inc.	  Hoboken,	  Neë	  Jersey	  
o D.L.M.Massart,	  B.G.M.	  Vandeginste,	  etc.,	  Chemometrics,a	  textbook,	  Elsier	  Publishing	  (1988)	  
o B.R.Coëalski,	  Chemometrics,	  Elsier	  Publishing	  (1981)	  
o G.	  Kataman,	  L.	  Buidens,	  Quality	  Control	   in	  Analytical	  Chemistry,	  2nd	  Edition,	  John	  Ëiley	  &	  Sons,	  NeëYork	  

(1993)	  
	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   30	  %	  
Mbarëvajtja	  Semestrale	  	   10	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   35	  %	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  behet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti	  që	  rezulton	  me	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesshme,	  mbarëvajtjes	  semestrale,	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  studenti	  humbet	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  
madhore,	  atëherë	  studenti	  do	  të	  humbasë	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqit.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
Ushtrimet	  e	  detyrave	  të	  shtëpisë,	  detyra	  e	  kursit	  dhe	  çdo	  njoftim	  tjetër	  do	  të	  jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	  zyrtare	  të	  
Universitetit	   “Ismail	   Qemali”	   të	   Vlorës	   në	   internet:	   ëëë.univlora.edu.al	   apo	   në	   adresën	   elektronike	   të	   pedagogut	  
pranveralazo@gmail.com	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  përdorimi	  i	  telefonave	  celularë	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  auditor.	  Studentët	  inkurajohen	  të	  punojnë	  edhe	  në	  grupe	  për	  
ushtrimet	   e	   detyrave.	  Nuk	   lejohen	   kopjimet	   nga	   njëri-‐tjetri	   në	   provime,	   për	   detyrat	   e	   kursit,	   të	   shtëpisë,	   etj.	   Thyerja	   e	   këtij	  
rregulli	  do	  të	  shoqërohet	  me	  masa	  ndëshkimore	  që	  shkojnë	  deri	  në	  përjashtim	  nga	  Universiteti.	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   KIM	  355	  Analiza	  Organike	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Prof.	  Dr.	  Elda	  Marku	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  leksione	  /	  1	  seminar/2	  laborator	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
	  
Qëllimi	  kryesor	   i	   lëndës	  “Analizë	  Organike”	  është	  të	  njohë	  studentët	  me	  aspektet	   teorike	  të	  metodave	  fizike	  e	  kimike	  klasike	  
dhe	   teknika	   të	   ndryshme	   spektroskopike	   të	   cilat	   përdoren	   për	   identifikimin	   e	   përbërjeve	   të	   ndryshme	   organike,	   dhe	  
përcaktimin	  e	  strukturës	  së	  tyre	  nëpërmjet	  interpretimit	  të	  spektrave	  IR,	  UV-‐VIS	  dhe	  të	  Masës.	  	  
	  
Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  leksione:	  
	  
1. Kostantet	  fizike.	  Klasifikimi	  i	  përbërjeve	  organike	  sipas	  tretshmërisë.	  	  
2. Hetimi	  i	  elementëve.	  Prova	  e	  djegies.	  Ngrohja	  me	  gelqere	  të	  soduar.	  Shkrirja	  me	  natrium	  metalik.	  	  
3. Identifikimi	  i	  grupeve	  funksionore.	  Përbërjet	  acide.	  	  
4. Përbërjet	  e	  azotuara	  bazike.	  	  	  	  	  
5. Përbërjet	  neutrale.	  Përbërjet	  që	  përmbajnë	  karbon,	  hidrogjen	  dhe	  oksigjen.	  	  
6. Përbërjet	  neutrale	  me	  azot.	  Përbërjet	  neutrale	  që	  përmbajnë	  squfur.	  	  
7. Përbërjet	  që	  përmbajnë	  halogjene.	  	  
8. Përgatitja	   e	   derivateve.	   Derivatet	   e	   alkooleve,	   fenoleve,	   karbohidrateve,	   halogjenalifatikëve,	   halogjenareneve,	   etereve,	  

aldehideve	  dhe	  ketoneve,	  acideve	  karboksilike,	  aminave,	  aminoacideve,	  nitrokomponimeve,	  tioleve.	  	  
9. Hyrje	   në	   spektrat	   UV-‐VIS,	   nivelet	   elektronike	   dhe	   spektrat	   e	   përbërjeve	   me	   sisteme	   të	   konjuguara,	   grupet	   kromofore.	  

Ndikimi	  i	  tretësit	  në	  spektrin	  e	  absorbimit.	  Sistemet	  që	  kanë	  disa	  grupe	  kromofore.	  	  
10. Përdorimi	  i	  spektrave	  UV-‐VIS	  për	  studimin	  e	  përbërjeve	  organike.	  	  
11. Spektrofotometria	   IR.	   Spektrat	   e	   rrotullimit	   dhe	   të	   vibracioneve,	   vibracionet	   në	   molekulat	   poliatomike.	   Përdorimi	   i	  

spektroskopisë	  IR	  për	  identifikimin	  e	  grupeve	  funksionore.	  	  
12. Spektroskopia	  RAMAN.	  	  
13. Parimi	   i	  Rezonancës	  Magnetike	  Bërthamore.	  Zhvendosja	  kimike.	  Anizotropia	  diamagnetike.	  Roli	   i	   tretësit.	  Kopulimi	   spin-‐

spin.	  Ekuivalenca	  magnetike	  e	  protoneve.	  Rezonanca	  magnetike	  e	  atomeve	  të	  tjera.	  	  
14. Hyrje	   në	   spektroskopinë	   e	  masës.	   Përcaktimi	   i	   formulës	  molekulare	   duke	   u	   bazuar	   ne	   spektrin	   e	  masës.	   Dallimi	   i	   pikut	  

prind.	  	  Fragmentimi,	  rregullat	  e	  përgjithshme.	  Spektrat	  e	  masës	  të	  disa	  klasave	  të	  përbërjeve	  organike.	  	  
15. Përdorimi	  i	  spektroskopisë	  së	  masës	  i	  kombinuar	  me	  IR,	  UV-‐VIS	  dhe	  RMB	  në	  identifikimin	  e	  përbërjeve	  komplekse.	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare:	  
	  
1. Kostantet	  fizike.	  	  
2. Hetimi	  i	  elementëve.	  Identifikimi	  i	  grupeve	  funksionore.	  	  
3. Përbërjet	  acide.	  Përbërjet	  e	  azotuara	  bazike.	  	  	  	  	  
4. Përbërjet	  neutrale.	  Përbërjet	  që	  përmbajnë	  karbon,	  hidrogjen	  dhe	  oksigjen.	  	  
5. Përbërjet	  neutrale	  me	  azot.	  Përbërjet	  neutrale	  që	  përmbajnë	  squfur.	  	  
6. Përbërjet	  që	  përmbajnë	  halogjene.	  	  
7. Përgatitja	  e	  derivateve	  të	  komponimeve	  të	  ndryshme	  organike.	  	  
8. Spektrat	  UV-‐Vis,	  nivelet	  elektronike	  dhe	  spektrat	  e	  përbërjeve	  me	  sisteme	  të	  konjuguara,	  grupet	  kromofore.	  	  
9. Interpretimi	  i	  spektrave	  UV	  -‐	  Vis	  
10. Spektrofotometria	  IR.	  Spektrat	  e	  rrotullimit	  dhe	  të	  vibracioneve,	  vibracionet	  në	  molekulat	  poliatomike.	  
11. 	  Përdorimi	  i	  spektroskopise	  IR	  për	  identifikimin	  e	  grupeve	  funksionore.	  	  
12. Spektroskopia	  RAMAN.	  	  
13. Rezonanca	  Magnetike	  Bërthamore.	  	  
14. Spektroskopia	   e	   masës.	   Përcaktimi	   i	   formulës	   molekulare	   duke	   u	   bazuar	   në	   spektrin	   e	   masës.	   Dallimi	   i	   pikut	   prind.	  	  

Fragmentimi,	  rregullat	  e	  përgjithshme.	  Spektrat	  e	  masës	  të	  disa	  klasave	  të	  përbërjeve	  organike.	  	  
15. Përdorimi	  i	  spektroskopisë	  së	  masës	  i	  kombinuar	  me	  IR,	  UV-‐VIS	  dhe	  RMB	  në	  identifikimin	  e	  përbërjeve	  komplekse.	  
	  
	  
Tema	  III:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  laboratore:	  
	  
Krahas	  leksioneve	  e	  seminareve	  do	  të	  zhvillohen	  edhe	  15	  punë	  laboratorike	  dy	  orë	  secila.	  	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  
o Koci	  K.	  	  	  	  	  Leksione	  te	  shkruara	  
o R.M.	  Silverstein,	  Francis	  X.	  Webster	  David	  Kiemle	  	  “Spectrometric	  Identification	  of	  Organic	  Compounds”	  2005	  
o N.	  D.	  Cheronis	  :	  “Semimicro	  Qualitative	  Organic	  Analysis:	  The	  Systematic	  Identification	  of	  Organic	  Compounds”	  1984	  	  



 
 

 
 

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TE	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   30	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   35	  %	  
Kontrolli	  final	  	   10	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  cdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesshme,	  mbarëvajtjes	  semestrale	  e	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  
madhore,	  atëherë	  ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
	  
Ushtrimet	  e	  detyrave	  të	  shtëpisë,	  detyra	  e	  kursit	  dhe	  çdo	  njoftim	  tjetër	  do	  të	  jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	  zyrtare	  të	  
Universitetit	   “Ismail	   Qemali”	   të	   Vlorës	   në	   internet:	   www.univlora.edu.al	   apo	   në	   adresën	   elektronike	   të	   pedagogut	  
eldamarku@hotmail.com	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
	  
Studentët	   inkurajohen	  të	  punojnë	  edhe	  në	  grupe	  për	  ushtrimet	  e	  detyrave.	  Nuk	  lejohen	  kopjimet	  nga	  njëri-‐tjetri	  në	  provime,	  
për	   detyrat	   e	   kursit,	   të	   shtëpisë,	   etj.	   Thyerja	   e	   këtij	   rregulli	   do	   të	   shoqërohet	   me	   masa	   ndëshkimore	   që	   shkojnë	   deri	   në	  
përjashtim	  nga	  Universiteti.	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   KODI	  KIMI	  358	  METODAT	  E	  SINTEZES	  ORGANIKE	  
	  
Pedagogu:	  	   Prof.As.	  Aurel	  Nuro	  
Semestri	  	  	   Vjeshte	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  1	  sem	  /	  3	  lab	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lendës:	  	  
Lënda,	   Metodat	   e	   Sintezës	   Organike,	   synon	   që	   t'u	   japë	   studentëve	   të	   degës	   Kimi	   në	   Fakultetin	   e	   Shkencave	   Teknike,	   të	  
Universitetit	   "Ismail	   Qemali"	   Vlorë,	   njohuri	   të	   formimit	   themelor	   të	   kimistit	   në	   drejtim	   të	   koncepteve	   të	   planifikimit	   dhe	  
realizimit	  të	  sintezës	  organike.	  Ky	  kurs	  është	  i	  programuar	  për	  nivelet	  bachelor	  dhe	  prezanton	  parimet	  bazë	  të	  metodologjisë	  së	  
sintezës	   organike,	   retrosinteza	   dhe	   taktikat	   dhe	   strategjitë	   e	   sintezave	   organike.	   Njohuri	   e	   thelluar	   e	   materialit	   teorik	   të	  
mbuluar	   në	   kursin	   e	   kimisë	   organike	   bazë	   është	   i	   rekomanduar	   për	   të	   kurs.	   Materiali	   mbulon	   boshllëqet	   ndërmjet	   kimisë	  
organike	  bazë	  dhe	  mekanizmave	  të	  kimisë	  organike.	  Sinteza	  organike	  është	  një	  shtyllë	  kurrizore	  e	  kimisë	  organike.	  Megjithesë	  
ajo	   shpesh	   anashkalohet	   në	   kurikulumet	   e	   nivelit	   të	   parë	   të	   studimit	   duke	   u	   argumentuar	   në	   nivelin	   e	   sofistikimit,	   taktikat	  
sintetike	  dhe	  strategjia	  janë	  ndërmjet	  shprehive	  më	  kreative	  dhe	  më	  të	  përdorshme	  të	  ekselencës	  shkencore.	  Ky	  kurs	  është	  një	  
kurs	   rifreskimi	   si	   edhe	   një	   trajtim	  më	   i	   detajuar	   i	   temave	   të	   veccantë	   në	   Kimi	   Organike.	   Prandaj,	   reaksionet	   ‘e	   vjetër’	   nga	  
K.Organike	   I	  &	   II	   do	   të	  do	   të	  përsëriten	   shkuritmitsht	  në	   rastin	   e	  diskutimit	   të	   transformimeve	   të	   grupeve	   funksionoae,	  dhe	  
reaksione	  apo	  mekanizma	  të	  rinj	  do	  të	  prezantohen	  në	  rastin	  se	  ato	  nevojiten	  më	  trajtimin	  e	  sekuencave	  të	  reja	   të	  sintezës.	  
Diskutimi	  i	  analizave	  të	  rëndësishme	  stereokimike,	  kimisë	  organometalike	  dhe	  katalizave	  asimetrike	  janë	  trajtuar	  në	  këtë	  kurs,	  
si	  edhe	  ccështje	  të	  rëndësishmesi	  reaksionet	  aldolike	  dhe	  ato	  të	  oksido/reduktimit.	  Bazuar	  në	  mundësitë	  që	  do	  të	  paraqiten	  do	  
të	  jepen	  shembuj	  ku	  metodologjia	  është	  konsideruar	  si	  pjesë	  e	  një	  plani	  strategjik.	  Literature	  do	  të	  rifreskohet	  dorë	  pas	  dore.	  	  
	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  leksione:	  

1. Përsëritje	  e	  reaksioneve	  organike	  të	  studjuara	  deri	  më	  tani.	  .	  Reaksionet	  e	  Eliminimit	  dhe	  zëvendësimit:	  SN1,	  SN2,	  E1,	  
E2.	  Zëvendësimi	  Elektrofilik	  aromatik.	  

2. Adicioni	  tek	  grupi	  karbonil.	  Reaksionet	  e	  oksido	  reduktimit.	  Orbitalet	  molekulare.	  	  Fortësia	  e	  lidhjes.	  
3. Ekuilibri	  dhe	  shpejtësia	  e	  reaksioneve	  organike.	  Ekuilibri.	  Kinetika.	  Kontrolli	  kinetik	  dhe	  ai	  termodinamik.	  
4. Zëvendësimi	  Nukleofilik	  tek	  C=O	  me	  humbje	  të	  oksigjenit	  të	  karbonilit.	  Formimi	  i	  acetaleve,	  iminave,	  enaminat	  
5. Enolet	  dhe	  enolatet.	  Tautomerizimi.	  	  Ekuilibrat	  keto-‐enolikë	  të	  katalizuar	  nga	  acidet	  dhe	  bazat.	  Eteret	  Enolike.	  
6. Alkilimi	   i	   enolateve.	   Alkilimi	   i	   aldehideve	   dhe	   ketoneve.	   Alkilimi	   i	   estereve,	   nitrileve	   dhe	   nitroalkaneve.	   Enolatet	   e	  

litiumit.	  Alkilimi	  i	  përbërjeve	  b-‐dikarbonilike.	  
7. Reaksionet	  aldolike	  dhe	  të	  ngjashme	  me	  to.	  Kondensimi	  aldolik.	  Kondensimi	  aldolik	  i	  kryqëzuar.	  	  Zgjidhje	  vështirësive	  

në	  reaksionin	  e	  kondensimit	  aldolik.	  Reaksioni	  Mannich.	  
8. Acilimi	  i	  karbonit.	  kondensimi	  Klaizen.	  kondensimi	  Klaisen	  i	  kryqëzuar.	  ciklizimi	  Dieckmann.	  	  Acilimi	  i	  enaminave	  
9. Adicioni	  i	  enolateve	  në	  sistemet	  e	  konjuguara.	  	  Adicioni	  i	  enolateve	  në	  olefinat	  me	  deficciencë	  elektronike.	  anelizimi	  

Robinson.	  
10. Reaksionet	  Periciklike.	  	  reaksioni	  Diels-‐Alder.	  ciklizimet	  termike.	  	  ciklizimet	  fotokimike.	  cikloadicionet	  dipolare	  .	  
11. Reaksionet	  radikalare.	  radikalet	  karbonike.	  stabiliteti	  i	  radikaleve-‐hiperkonjugimi	  dhe	  rezonanca.	  	  proceset	  radikalare	  

vargore-‐bromimi	   alilik.	   	   radikalet	   fenolike	   dhe	   kopulimi-‐	   implikime	   biosintetike.	   reaksionet	   e	   formimit	   të	   lidhjeve	  
karbon-‐karbon	  me	  anë	  të	  përdorimit.	  	  

12. Kimia	   e	   komponimeve	   heterociklilke.	   llojet	   e	   heterocikleve.	   gatitja	   e	   komponimeve	   heterociklike.	   	   Reaksionet	  
ekomponimeve	  heterociklike.	  

13. Koncepte	  me	  sintezat	  kimike.	  llojet	  e	  sintezave	  organike.	  Talking	  the	  talk:	  a	  glossary	  of	  terms.	  
14. Analiza	   retrosintetike.	   Sintonet:	   normale	   dhe	   umpolung.	   Selektivitetet:	   Kemo,	   region	   dhe	   stereo.	   skemat	  

konvergjente	  krahasuar	  me	  ato	  lineare	  .	  	  
15. Selektivitetet:	  Kemo,	  region	  dhe	  stereo.	  	  skemat	  konvergjente	  krahasuar	  me	  ato	  lineare.	  	  

	  

	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  seminare:	  

1. Reaksionet	  e	  Eliminimit	  dhe	  zëvendësimit:	  SN1,	  SN2,	  E1,	  E2.	  	  Zëvendësimi	  Elektrofilik	  aromatik	  	  
2. Adicioni	  tek	  grupi	  karbonil,	  	  Reaksionet	  e	  oksido	  reduktimit	  
3. Ekuilibri	  dhe	  shpejtësia	  e	  reaksioneve	  organike,	  	  Ekuilibri,	  	  Kinetika	  
4. Zëvendësimi	  Nukleofilik	  tek	  C=O	  me	  humbje	  të	  oksigjenit	  të	  karbonilit,	  Formimi	  i	  acetaleve,	  iminave,	  enaminat	  
5. Enolet	  dhe	  enolatet,	  	  Tautomerizimi,	  	  Ekuilibrat	  keto-‐enolikë	  të	  katalizuar	  nga	  acidet	  dhe	  bazat,	  	  Eteret	  Enolike	  
6. Alkilimi	   i	  enolateve,	   	  Alkilimi	   i	  aldehideve	  dhe	  ketoneve,	   	  Alkilimi	   i	  estereve,	  nitrileve	  dhe	  nitroalkaneve,	   	  Enolatet	  e	  

litiumit,	  	  Alkilimi	  i	  përbërjeve	  b-‐dikarbonilike	  
7. Reaksionet	  aldolike	  dhe	  të	  ngjashme	  me	  to,	  Kondensimi	  aldolik,	  	  Kondensimi	  aldolik	  i	  kryqëzuar,	  	  Zgjidhje	  vështirësive	  

në	  reaksionin	  e	  kondensimit	  aldolik,	  	  Reaksioni	  Mannich	  
8. Acilimi	  i	  karbonit,	  	  kondensimi	  Klaizen,	  	  kondensimi	  Klaisen	  i	  kryqëzuar,	  	  ciklizimi	  Dieckmann,	  	  Acilimi	  i	  enaminave	  



 
 

 
 

9. Adicioni	  i	  enolateve	  në	  sistemet	  e	  konjuguara,	  Adicioni	  i	  enolateve	  në	  olefinat	  me	  deficciencë	  elektronike,	  	  anelizimi	  
Robinson	  

10. Reaksionet	  Periciklike,	  	  reaksioni	  Diels-‐Alder,	  	  ciklizimet	  termike,	  	  ciklizimet	  fotokimike,	  	  cikloadicionet	  dipolare	  
11. Reaksionet	  radikalare,	  	  radikalet	  karbonike,	  	  stabiliteti	  i	  radikaleve-‐hiperkonjugimi	  dhe	  rezonanca,	  	  proceset	  radikalare	  

vargore-‐bromimi	   alilik,	   	   radikalet	   fenolike	   dhe	   kopulimi-‐	   implikime	   biosintetike,	   	   reaksionet	   e	   formimit	   të	   lidhjeve	  
karbon-‐karbon	  me	  anë	  të	  përdorimit	  

12. Kimia	   e	   komponimeve	   heterociklilke,	   	   llojet	   e	   heterocikleve,	   	   gatitja	   e	   komponimeve	   heterociklike,	   	   Reaksionet	  
ekomponimeve	  heterociklike.	  

13. Koncepte	  me	  sintezat	  kimike	  
14. Analiza	  retrosintetike,	  	  skemat	  konvergjente	  krahasuar	  me	  ato	  lineare.	  	  
15. Konsultime,	  sqarime	  dhe	  mënyra	  e	  kontrollit	  përfundimtar.	  

	  
	  
Tema	  III	  :	  	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  detyrimet	  e	  tjera	  te	  lidhura	  me	  lenden:	  pune	  laboratorike	  
	  
	  	  

1. Hyrje	  ne	  laboratorin	  e	  mekanizmave	  dhe	  reaksioneve	  organike	  
2. Reaksionet	  e	  zevendesimit	  elektrofilik	  te	  benzeni.	  Përftimi	  i	  acidit	  benzen	  sulfonik	  
3. Reaksionet	  e	  zëvendësimit	  dhe	  eleminimit.	  Eteri	  di/n/butilik	  
4. Zëvendësimi	  tek	  karboni	  i	  pangopur.Aspirina	  
5. Zëvendësimi	  tek	  karboni	  i	  pangopur.Acetati	  i	  pentilit	  
6. Përftimi	  i	  hidrokarbureve	  alifatikë.	  Përftimi	  i	  acetilenit.	  
7. Reaksionet	  e	  zevendesimit	  elektrofilik	  te	  benzeni.	  Perftimi	  i	  nitrobenzenit	  
8. Sinteza	  dhe	  zberthimi	  i	  etereve.Përftimi	  i	  eterit	  di-‐n-‐butilik.	  
9. Mekanizmat	  e	  oksido-‐reduktimit	  në	  kiminë	  organike.	  Përftimi	  i	  butanalit.	  
10. Mekanizmat	  e	  oksido-‐reduktimit	  në	  kiminë	  organike.	  Përftimi	  i	  ciklohekzanonit	  
11. Mekanizmat	  e	  oksido-‐reduktimit	  në	  kiminë	  organike.Anilina	  
12. Reaksioni	  Send-‐Mayer.	  Fenoli	  
13. Kopulimi	  azoik.	  Beta-‐Naftolorange	  
14. Plotësime	  	  
15. Plotësime	  

	  
Literatura	  baze	  dhe	  ndihmese:	  
1.	  Cikël	  Leksionesh,	  D.	  Topi,	  Tiranë	  2011.	  	  
2.	  P.	  Troja.	  Mekanizmat	  e	  reaksioneve	  organike,	  Tiranë,	  1994	  
3.	  K.	  Koci;	  Punë	  Laboratori	  në	  Kimi	  Organike,	  Pjesa	  2,	  Tiranë,	  2001.	  
4.	  Clayden,	  Greeves,	  Warren	  and	  Wothers;	  Organic	  Chemistry,	  2009.	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  
Kontrolli	  final	  	   40	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  të	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  madhore,	  atëherë	  
ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail.	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  të	  pedagogut	  të	  lëndës	  nuk	  janë	  të	  përshtatëshme:	  do	  t’ju	  luteshim	  të	  mos	  i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “KIM	  358”	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  “KIM	  
358”.	  Përpara	  se	  studentet	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  



 
 

 
 

të	  UV.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  
mirë	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  mase	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	   Çdo	   student	   e	   ka	   për	   detyrë	   të	   kontrollojë	   rregullisht	   e-‐mailin.	   Do	   të	   ketë	   detyra	   dhe	   njoftime	   do	   të	   jepen	   vetëm	  
nëpërmjet	  e-‐mailit.	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  
cili	  ndëshkohet.	  
	  
	  



SYLLABUS	  	  	   Kim	  360	  	  Bazat	  e	  Teknologjisë	  Kimike	  
	  
Pedagogu:	  	   Prof.As.Dr.	  Petrit	  	  Kotori	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   	  3lex	  /	  	  2sem	  /	  	  1	  lab	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Lënda	   Bazat	   e	   Teknologjisë	   Kimike,	   synon	   që	   t’u	   japë	   studentëve	   të	   degës	   Kimi	   në	   Fakultetin	   e	   Shkencave	   Teknike,	   të	  
Universitetit	   ’’	   Ismail	  Qemali’’	   Vlorë,	   njohuri	   të	   formimit	   themelor	   të	   kimistit	   në	   drejtim	   të	   koncepteve	   bazë	   të	   teknologjisë	  
kimike.	  	  
Konceptet	  bazë	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  këtë	   lëndë	  do	  të	   jenë	  ato	  të	   lindjes	  të	  teknologjisë	  kimike	  dhe	  roli	   i	   saj	  në	  zhvillimin	  e	  
shoqërisë	  njerzore,	  dallime	  ,	  veçori	  dhe	  bashkëpunimi	  i	  teknologjisë	  me	  shkencat	  e	  tjera.	  Parimet	  bazë	  mbi	  të	  cilën	  ndërtohet	  
teknologjia	   kimike.	   Tiparet	   themelore	   të	   teknologjisë	   kimike	   në	   dallim	  me	   teknologjitë	   e	   tjera.	  Objekti	   i	   teknologjisë	   kimike.	  
Ligjësitë	  mbi	  të	  cilën	  bazohet	  teknologjia	  kimike.	  Treguesit	  tekniko	  ekonomik	  të	  një	  procesi	   industrial	  kimik.	  Dalja	  e	  produktit	  
dhe	  shkalla	  e	  shndërimit.	  Bilancet	  e	  masës	  dhe	  energjisë.	  Kostoja	  e	  produktit.	  Klasifikimi	  i	  proceseve	  kimiko	  teknologjik.	  Zbatimi	  
i	  ligjësive	  themelore	  fiziko	  kimike	  në	  proceset	  industriale.	  Procese	  dhe	  pajisje	  në	  teknologjinë	  kimike.	  Lënda	  e	  parë,	  energjia	  dhe	  
uji	  në	  industrinë	  kimike.	  Karakteristikat	  dhe	  rezervat	  e	  lëndës	  së	  parë.	  Gjeografia	  e	  përhapjes	  së	  lëndës	  së	  parë	  për	  industrinë	  
kimike.	   Procese	   të	   përpunimit	   paraprak	   të	   lëndës	   së	   parë.	   Llojet	   dhe	   burimet	   e	   energjisë	   për	   përpunimin	   e	   lëndës	   së	   pare.	  
Shfrytëzimi	   racional	   i	   energjisë	   në	   industrinë	   kimike.	   Përdorimet	   e	   ujit	   në	   industrinë	   kimike.	   Burimet	   ,	   karakteristikat	   dhe	  
kërkesat	  ndaj	  cilësisë	  së	  tij.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Objekti	  i	  teknologjisë	  kimike	  dhe	  prodhimi	  kimik.	  Proceset	  dhe	  pajisjet	  në	  Teknologjinë	  kimike	  
2. Proceset	  e	  këmbimit	  të	  masës.	  Energjia	  dhe	  uji	  si	  lëndë	  e	  parë	  në	  industrinë	  kimike	  
3. Roli	  iujit	  në	  industrinë	  kimike,	  burimet	  dhe	  	  karakteristikat	  e	  ujrave	  natyorë.	  Prodhimi	  i	  Acidit	  Sulfurik	  H2SO4.	  
4. Prodhimi	  i	  Amoniakut.	  Prodhimi	  i	  Acidit	  Nitrik	  (HNO3).	  
5. Plehrat	  fosforike	  dhe	  prodhimi	  i	  tyre.	  Prodhimi	  i	  plehrave	  azotike.	  
6. Soda	  e	  kalcinuar	  dhe	  përdorimet	  e	  saj.	  Soda	  kaustike	  (NaOH).	  
7. Prodhimi	  i	  materialeve	  silicate.	  Prodhimi	  i	  artikujve	  prej	  qeramike.	  
8. Teknologjia	  e	  mineraleve	  metalike	  të	  dobishme.	  Prodhimi	  i	  çelikut.	  
9. Metalurgjia	  me	  ngjyra.	  Lëndët	  e	  djegshme,	  klasifikimi	  dhe	  llojet	  e	  tyre.	  
10. Teknologjia	  e	  përpunimit	  kimik	  të	  qymyreve.	  Përdorimi	  i	  nënprodukteve	  të	  qymyrit.	  
11. Orgjina	  e	  naftës,	  hipotezat.	  Vendburimet	  kryesore	  në	  botë	  
12. Përbërja	  fraksionare	  e	  naftës	  dhe	  përdorimi	  i	  nënprodukteve	  të	  saj.	  Përpunimi	  i	  thellë	  i	  naftës.	  
13. Reformimi	  katalitik	  i	  benzinave.	  Polimerizimi	  dhe	  prodhimi	  i	  solventit.	  
14. Gazi	  natyror	  dhe	  gazet	  e	  industrisë	  së	  naftës.	  Sinteza	  e	  produkteve	  me	  bazë	  acetileni.	  
15. Prodhimi	  i	  monomerit	  të	  klorvinilit	  dhe	  polimerizimi	  i	  tije	  në	  prodhimin	  e	  PVC.	  Prodhimi	  i	  stirenit	  dhe	  polisteroleve.	  

	  
	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Treguesit	  ekonomike	  të	  një	  procesi	  në	  teknollogjinë	  kimike.	  Proceset	  e	  këmbimit	  të	  nxehtësisë.	  
2. Reaktoret	  kimike.	  Lëndët	  e	  para	  në	  industrinë	  kimike.	  
3. Skemat	  teknologjike	  të	  prodhimit	  të	  acidit	  sulfurik.	  Skemat	  teknologjike	  të	  prodhimit	  të	  amoniakut.	  
4. Oksidimi	  katalitikm	  i	  amonjakut.	  Skema	  teknologjike	  e	  prodhimit	  te	  nitratit	  te	  amonit.	  
5. Skema	  e	  prodhimit	  të	  cimentos.	  .	  Veçoritë	  kimike	  të	  markave	  	  të	  çimentos.	  
6. Procesi	  i	  prodhimit	  te	  celikut.	  Klasifikimi	  i	  qendrushmerise	  se	  metaleve	  prej	  celiku	  ndaj	  korrozionit.	  
7. Koksifikimi	  i	  qymyreve.	  Zhvillimi	  i	  industrisë	  së	  naftës	  në	  vendin	  tonë.	  
8. 16	  Impaktet	  mjedisore	  në	  industrinë	  përpunuese	  të	  naftës.	  
9. Skema	  e	  prodhimit	  të	  karburantit	  biodizel.	  Polimeret	  organike	  sintetike.	  

	  
	  
	  

Tema	  III	  :	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  detyrimet	  e	  tjera	  të	  lidhura	  me	  lëndën:	  punë	  laboratorike,	  praktika,	  detyra	  kursi	  etj:	  
1. Matja	  e	  fortësisë	  së	  përkoheshme	  dhe	  të	  përherëshme	  të	  ujit	  në	  procese	  Industriale.	  
2. Kalcinimi	  i	  njomë	  i	  hidrogjen	  karbonatit	  të	  natriumit.	  
3. Prodhimi	  i	  hidroksidit	  të	  natriumit	  me	  metodën	  gëlqerore.	  



4. Derdhja	  e	  gizës	  në	  impiante	  Kupilott.	  
5. Përcaktimi	  i	  pikës	  së	  flakërimit	  të	  naftës	  dhe	  vajrave	  lubrifikues.	  

	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o E.	  Shehu.	  	  Bazat	  e	  teknologjisë	  kimike	  (Teksti	  Bazë),	  Tiranë	  	  2006	  
o Dh.	  Haxhimihali.	  Teknologjia	  kimike	  inorganike	  1,	  Tiranë,	  2005	  
o .	  E.Shehu,	  A.	  Malja.	  	  	  	  	  Gjurmë	  që	  duhen	  ndrequr,	  Tiranë,	  1998	  
o V.S.Beskov.	  Obshaja	  Himiçeskaja	  Tehnologija,	  Moskva,	  2006	  
o R	  Pinguli	  Kimia	  Industriale	  I	  (	  Vëllimi	  i	  dytë),	  	  Tiranë	  2009	  
o Dh.	  Haxhimihali	  	  	  	  Histori	  e	  Prodhimit	  Kimik	  në	  Shqipëri,	  	  Tiranë	  2010	  

	  
	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TË	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   	  25%	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   	  15%	  
Kontrolli	  final	  	   	  35%	  	  

	  
	  
	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  cdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  

Komunikimi	  

Ushtrimet	  e	  detyrave	  të	  shtëpisë	  si	  dhe	  çdo	  njoftim	  tjetër	  do	  të	   jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	  zyrtare	  të	  Universitetit	  
“Ismail	  Qemali”	  të	  Vlorës	  në	  internet:	  http://www.univlora.edu.al.ose	  në	  adresën	  elektronike	  të	  pedagogut.	  	  

Kodi	  i	  ndershmërisë	  

Studentët	  inkurajohen	  të	  punojnë	  edhe	  në	  grupe	  për	  ushtrimet	  e	  detyrave.	  Nuk	  lejohen	  kopjimet	  nga	  njëri-‐tjetri	  në	  provime	  
dhe	  për	  detyrën	  e	  kursit,	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  etj,	  e	  cila	  do	  të	  mbrohet	  individualisht.	  Thyerja	  e	  këtij	  rregulli	  do	  të	  shoqërohet	  me	  
masa	  ndëshkimore	  që	  shkojnë	  deri	  në	  përjashtim	  nga	  universiteti.	  

Rregulla	  të	  	  detyrueshme	  në	  kurs	  

Nuk	  lejohet	  përdorimi	  i	  telefonave	  celularë	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  auditor.	  

	  
Detyrimet	  e	  studentit	  për	  lëndën:	  	  
Studentët	  në	  këtë	  kurs	  duhet	   të	   lexojnë,	   të	   realizojnë	  detyrat	  do	  të	  kontrollohen	  rregullisht	  dhe	  në	  rast	  se	   ju	  neglizhoni	  dhe	  	  
nuk	  i	  bëni	  në	  kohë,	  	  nuk	  do	  të	  merrni	  vlerësimin	  mbarëvajtjes	  	  simestrale.	  	  Detyrat	  e	  shtëpisë	  do	  të	  vlerësohen	  jo	  vetëm	  si	  sasi	  
por	  edhe	  nga	  	  cilësia	  e	  zgjidhjes	  së	  tyre.	  Frekuentimi	  i	  seminareve	  detyrohet	  deri	  ne	  75%	  të	  orëve.	  Numri	  i	  mungesave	  mbi	  25%	  
ju	  përjashton	  nga	  pjesmarrja	  në	  provim.	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   KIM	  361	  Kimia	  dhe	  Teknologjia	  Ushqimore	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Sonila	  Kane	  
Semestri	  	  	   Vjeshte	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  leksione	  /	  2	  seminare	  (8	  javë)/2laboratore	  (7	  javë)	  	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
	  
Qëllimi	  kryesor	   i	   lëndës	  Kimi	  dhe	  Teknologji	  Ushqimore	  është	  ti	   japi	  studentëve	  njohuri	  të	  përgjithshme	  mbi	  karakteristikat	  e	  
lëndëve	  të	  para	  që	  përdoren	  në	  industrinë	  ushqimore	  për	  prodhimin	  e	  produkteve	  ushqimore;	  metodat	  kryesore	  të	  prodhimit,	  
proçeset	   teknologjike	   te	   prodhimit	   duke	   përfshirë	   edhe	   skemat	   e	   këtyre	   proçeseve;	   njohjen	   e	   kushteve	   të	   ruajtjes	   dhe	  
tregëtimit	  të	  produkteve	  ushqimore	  me	  qëllim	  ruajtjen	  e	  vlerës	  ushqyese	  të	  tyre	  dhe	  parandalimin	  e	  kontaminimit	  mikrobial.	  
	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
	  
1. Principet	   ushqimore,	   substancat	   kryesore	   përbërëse	   të	   produkteve	   ushqimore,	   substancat	   inorganike.	   Uji-‐struktura	   dhe	  
rëndësija	   e	   tij,	   bilanci	   hidrik,	   uji	   në	   produktet	   ushqimore.	   Vetitë	   fiziko-‐kimike	   të	   ujit,	   aktiviteti	   i	   ujit.	   	   Izotermat	   BET,etj..	  
Rëndësia	  e	  tyre	  në	  industrinë	  ushqimore.	  Uji	  i	  pishëm	  dhe	  ujërat	  minerale.	  

2. Përbërësit	  e	  tjerë	  kryesorë	  të	  organizmit	  dhe	  produkteve	  ushqimore.	  Kripërat	  minerale.	  Substancat	  kryesore	  dhe	  ndërtimi	  i	  
tyre.	  Proteinat,	  ndërtimi	  dhe	  struktura	  e	  proteinave,	  vetitë	  fiziko-‐kimike	  të	  tyre.	  Karbohidratet,	  vlerat	  ushqyese	  të	  glucideve,	  
glucidet	  ushqimore	  dhe	  nevojat	  për	  to.	  	  

3. Yndyrnat	   dhe	   lipidet,	   klasifikimi	   i	   tyre.	   Acidet	   Yndyrore.	   Gliceridet.	   	   Fosfolipidet,	   glikolipidet,	   dyllërat.	   Steridet.	   Terpenet,	  
asteroidet,	  prostaglandina.	  Vlerat	  	  ushqyese	  të	  lipideve.	  	  Vitaminat,	  klasifikimi	  i	  tyre.	  Përfaqësues	  të	  vitaminave.	  

4. Enzimat,	  natyra	  kimike	  e	  tyre.	  Dallimi	  midis	  katalizës	  kimike	  dhe	  enzimatike,	  llojet	  e	  enzimave,	  përdorimi	  i	  tyre	  në	  praktikë.	  
Mikrobiologjia.	   Bakteret,	   llojet	   dhe	   karakteristikat	   e	   tyre.	   Roli	   i	   baktereve	   në	   natyrë	   e	   industrinë	   ushqimore.	   Ndryshimet	  
biokimike	  që	  pësojnë	  përbërësit	  e	  produkteve	  ushqimore.	  Proceset	  fermentative.	  	  

5. Qumështi,përbërja	   e	   tij.	   Vlerat	   ushqyese	   të	   qumështit	   dhe	   cilësia.	   Teknologjia	   e	   përpunimit	   të	   qumështit.	   Produktet	   e	  
fermentuara	  të	  qumështit,	  kosi,	  djathi,	  kremrat.	  Vlera	  ushqyese	  e	  hirrës	  dhe	  akulloret.	  	  

6. Mishi,	  karakteristika	  të	  përgjithshme	  dhe	  përbërja	  e	  tij.	  Ndryshimet	  që	  pëson	  mishi	  gjatë	  trajtimeve	  teknologjike	  Produktet	  e	  
përpunimit	  të	  mishit:mishi	  i	  thatë,i	  tymosur,salçiçet,etj.	  

7. Peshku,	   klasifikimi,	   përbërja	   kimike,	   peshqit	   që	   përdoren	   për	   ushqim.	   Ndryshimet	   e	   peshqëve	   gjatë	   ftohjes,	   ngrirjes,	  
tymosjes,	   tharjes,	   etj.	   Vlerësimi	   i	   freskisë.	   Konservat	   e	   peshkut.	   Veza,	   Vlerat	   ushqimore,	   struktura	   dhe	   përbërja	   kimike.	  
Ruajtja	  e	  vezëve.	  	  

8. Vajrat	  ushqimorë.	  Vaji	  i	  ullirit,	  teknikat	  e	  ekstraktimit.	  	  Përbërja	  kimike	  dhe	  klasifikimi	  i	  vajit	  të	  ullirit.	  Vaji	  i	  farave.	  Margarina	  
dhe	  skema	  e	  prodhimit	  të	  margarinës	  

9. Drithërat,	   struktura	   dhe	   përbërja	   e	   kokrrës,	   bluarja	   dhe	  maturimi	   i	  miellit.	   Përbërja	   kimike	   e	   drithërave,	   karakteristikat	   e	  
drithërave,	  ruajtja	  e	  tyre.	  Produktet	  me	  bazë	  drithërash.	  Buka-‐	  fermentimi,	  pjekja	  dhe	  bajatisja	  e	  bukës.	  Misri,	  Orizi,	  Amidoni	  
nativ	  dhe	  i	  modifikuar.	  	  Vetitë	  funksionale	  të	  amidonit	  	  

10. Frutat	   dhe	   Perimet-‐përbërja	   kimike	   e	   tyre.	   Klasifikimi.	   Maturimi	   i	   frutave,	   ndryshimet	   gjatë	   maturimit	   dhe	   përpunimit.	  	  	  
Dukuritë	  klimaterike.	  Ruajtja	  e	  frutave	  dhe	  perimeve	  Trajtimi	  përpara	  konservimit.	  	  

11. Pijet	  alkoolike.	  	  Vera,	  rrushi,	  mushti.	  Përdorimi	  i	  SO2	  në	  enologji.	  Prodhimi	  i	  Verës	  dhe	  përbërja	  kimike	  e	  saj.	  Korrigjimet	  e	  
verërave	  të	  reja,	  qartësimi,	  stabilizimi	  dhe	  vjetrimi	  i	  verërave.	  Klasifikimi	  i	  tyre.	  Prodhimi	  i	  uthullës.	  	  

12. Birra-‐lëndët	  e	  para,	  prodhimi	  i	  maltit.	  Proçesi	  teknologjik	  i	  prodhimit	  te	  birrës.	  Përbërja	  kimike	  e	  birrës.	  	  
13. Ndotja	  e	  produkeve	  ushqimor,	  ambalazhimi	   i	  produkteve	  dhe	  ndotjet	  prej	   tij.	   Llojet	  e	  ndotësve.	  Ambalazhimi	  dhe	  ndotja	  
nga	  ambalazhet.	  Ndotja	  nga	  metalet	  e	  rënda,	  Hg,	  Cd,	  Pb.	  Ndotja	  radioaktive.	  	  

14. Shtesat	  kimike	  në	  produktet	  ushqimore.	  Klasifikimi	   i	   shtesave	  kimike.	  Disa	  aspekte	   të	  ndryshimeve	  që	  pësojnë	  produktet	  
ushqimore.	  Konservimi	  i	  produkteve	  ushqimore	  

15. Mekanizmi	  kimik	  i	  disa	  reaksioneve	  të	  ndryshimit	  të	  produkteve	  ushqimore.	  Përsëritje	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare:	  
	  
1:	  Aktiviteti	  i	  ujit	  Izotermat	  BET,etj.	  
2:	  Substancat	  kryesore	  në	  ushqime.	  Proteinat	  dhe	  yndyrnat	  e	  lipidet	  
3:	  Karbohidratet	  dhe	  vitaminat.	  	  Ndryshimet	  biokimike	  që	  pësojnë	  përbërësit	  e	  produkteve	  ushqimore.	  Proçeset	  fermentative.	  	  
4:	  Qumështi,	  vetitë	  dhe	  teknologjia	  e	  përpunimit.	  Mishi,	  përbërja	  dhe	  ndryshimet	  që	  pëson	  mishi	  gjatë	  trajtimeve	  teknologjike.	  
Produktet	  e	  mishit	  
5:	  Peshku,	  klasifikimi,	  përbërja	  kimike,	  përdorimi	  i	  tyre.	  Vajrat	  ushqimorë.	  Vaji	  i	  ullirit,	  Përbërja	  kimike	  dhe	  klasifikimi	  i	  vajit	  të	  	  
ullirit.	  Vajra	  të	  tjera.	  
6:	  Drithërat,	  dhe	  produktet	  e	  tyre.	  Frutat	  dhe	  Perimet-‐përbërja	  kimike	  e	  tyre.	  Klasifikimi	  	  
7:	   Prodhimi	   i	   Verës	   dhe	   përbërja	   kimike	   e	   saj.	   Përdorimi	   i	   SO2	   në	   enologji..	   Birra-‐	   Proçesi	   teknologjik	   i	   prodhimit	   te	   birrës.	  
Përbërja	  kimike	  e	  birrës.	  
8.	  Ndotja	  e	  produkeve	  ushqimor,	  ambalazhimi	  i	  produkteve	  dhe	  ndotjet	  prej	  tij.	  Përsëritje	  e	  njohurive	  të	  mara	  	  
	  
	  



 
 

 
 

Tema	  III:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  laboratore:	  
	  
1:	  Njohja	  me	  mjetet	  e	  punës	  që	  do	  të	  përdoren	  në	  laborator	  dhe	  rregullat	  e	  sigurimit	  teknik	  (2	  orë)	  
2:	  Analiza	  e	  drithërave	  dhe	  e	  produkteve	  të	  përpunimit	  të	  tyre	  (2	  orë)	  
3:	  Analizat	  e	  qumështit	  (2orë)	  
4:	  Analizat	  e	  vajërave	  (2	  orë)	  
5:	  Përcaktimi	  i	  nitriteve	  në	  mish	  dhe	  nënproduktet	  e	  tij	  (2	  orë)	  
6:	  Analiza	  e	  birrës	  (2	  orë)	  
7:	  Analiza	  e	  salcës	  (2	  orë)	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  
o Kimia	  dhe	  teknologjia	  ushqimore’	  	  Rozana	  Troja,	  	  2011	  	  
o “Shkenca	  dhe	  Teknologjia	  e	  Produkteve	  të	  Pjekjes”,	  Prof.	  Dr.	  Abdyl	  Sinani	  (2009)	  Shtëpia	  botuese	  Maluka	  	  
o Cikël	  leksionesh,	  Departamenti	  Kimisë	  ushqimore,	  Fakulteti	  i	  Shkencave	  të	  Natyrës,	  Tiranë	  
o Materiale	  në	  internet	  on-‐line	  
	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TE	  STUDENTËVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   30	  %	  
Vlerësimi	  vjetor	  	   35	  %	  
Kontrolli	  final	  	   10	  %	  	  

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  
Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lëndës:	  	  
	  
Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesshme,	  mbarëvajtjes	  semestrale	  e	  detyrave	  si	  dhe	  provimi	  final.	  Pikët	  e	  
marra	  do	  të	  jenë	  kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnjë	  motiv.	  Nëse	  ju	  do	  të	  humbisni	  një	  provim	  pa	  një	  arsye	  
madhore,	  atëherë	  ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
	  
Ushtrimet	  e	  detyrave	  të	  shtëpisë,	  detyra	  e	  kursit	  dhe	  çdo	  njoftim	  tjetër	  do	  të	  jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	  zyrtare	  të	  
Universitetit	   “Ismail	   Qemali”	   të	   Vlorës	   në	   internet:	   www.univlora.edu.al	   apo	   në	   adresën	   elektronike	   të	   pedagogut	  
sonila.kane@gmail.com	  	  
	  
Kodi	  i	  ndershmërisë:	  
	  
Studentët	   inkurajohen	  të	  punojnë	  edhe	  në	  grupe	  për	  ushtrimet	  e	  detyrave.	  Nuk	  lejohen	  kopjimet	  nga	  njëri-‐tjetri	  në	  provime,	  
për	   detyrat	   e	   kursit,	   të	   shtëpisë,	   etj.	   Thyerja	   e	   këtij	   rregulli	   do	   të	   shoqërohet	   me	   masa	   ndëshkimore	   që	   shkojnë	   deri	   në	  
përjashtim	  nga	  Universiteti.	  



SYLLABUS	  	   KIM	  379	  Metodat	  Instrumentale	  të	  Analizës	  	  
	  

Pedagogu:	   Prof.Dr.	  Bilal	  Shkurtaj	  	  

Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  leksione/3	  leksione	  /3(	  seminare	  +	  laboratore	  )	  
Kredite:	  	   	   8	  

Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Njohja	  e	  	  bazave	  teorike	  të	  metodave	  instrumentale	  të	  analizës,	  ndërtimi	  dhe	  funksionimi	  i	  instrumentëve	  të	  ndryshëm	  analitik	  
si	  gaskromatograf	  të	  tipeve	  të	  ndryshme,	  sistemin	  GC	  –	  MS	   ,	  spektrofotometrat	  UV	  –	  VIS	   ,	  spektrometrat	   fushor	  të	  tipeve	  të	  
ndryshme	   ,	   pH	  metër	   ,	   turbidimetër	  etj	   për	   t’i	   vënë	  ata	  në	   funksionim	  për	   kryerjen	  e	   analizave	   të	  ndryshme.	  Përvehtësimi	   i	  	  
metodikat	  të	  kryerjes	  së	  analizave	  të	  ndryshme	  si	  nutrientëve	  ,	  pesticideve	  ,	  PAH,	  BTEX,	  	  alkole	  ,	  hidrokarbure	  ,	  etj	  dhe	  zbatimi	  i	  
këtyre	  metodave	  në	  studime	  mjedisore	  ,	  kimi	  organike	  ,	  biologji,	  mjekësi,etj	  
	  

Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  ne	  leksione:	  

1. Metodat	  instrumentale	  të	  analizës	  kimike:Hyrje.	  Aparatet,	  klsifikimi	  i	  metodave	  instrumentale.	  
2. 	  Zgjedhja	  e	  metodës	  ,	  kalibrimi.	  Solucionet.	  Përqëndrimi.Kalibrimi	  në	  metodat	  instrumentale.	  
3. 	  Klasifikimi	  i	  metodave	  optike	  të	  analizës	  .	  Drita.	  Emetimi	  i	  dritës.	  Spektri	  i	  emetimit	  dhe	  absorbimit	  
4. Molekulat.	  Lidhjet	  ndëratomike.	  Nivelet	  energjetik	  të	  molekulave.	  Spektrat	  molekular.	  	  
5. Spektrofotometria.	   SF	   UV	   –	   VIS:	   Absorbimi	   i	   rrezatimit	   Uv-‐	   VIS.	   Ligji	   bazë	   i	   absorbimit	   të	   rrezatimit..	   Lakoret	   .	  

Shmangiet	  nga	  ligji	  i	  Beerit..	  	  
6. Aparatura	  për	  matjet	  fotometrike.	  Pjesët	  përbërëse	  të	  aparateve.	  Burimi	  i	  rrezatimit,	  zgjedhësit	  e	  rrezatimit.	  	  
7. 	  Detektorët.	  Tipet	  e	  aparateve.Analiza	  kimike	  me	  SF	  UV	  –	  VIS.	  	  
8. Spektrofotometria	  në	  zonën	  	  infra	  të	  kuqe.	  Spektrat	  IK.	  	  	  
9. Aparatura.Përdorimet	  analitike	  të	  SIK.	  
10. 	  Metodat	  luminishente	  të	  analizës.Spektrofluorimetria	  
11. 	  Aparatura.	  Përdorime	  analitike	  të	  fluorimetrisë.	  
12. 	  Analiza	  spektrale	  .	  Fotometria	  e	  flakës.	  
13. Spektrometria	  e	  emisionit	  në	  plazmë.Spektroskopia	  e	  absorbimit	  atomik.	  
14. 	  Shpërhapja	  e	  rrezatimit.	  Turbidimetria.Nefelometria.	  
15. 	  Spektroskopi	  	  Raman.	  Disku	  Secchi	  
16. Provim	  i	  parë	  i	  pjesshëm.	  
17. .	  Metodat	  potenciometrike	  të	  analizës.	  	  
18. Elektrodat	  .	  Matja	  e	  pH.	  
19. Përcaktimi	  i	  treguesit	  të	  thyerjes,	  Refraktometria.	  
20. 	  Metodat	  që	  bazohen	  në	  dukurinë	  e	  elektrolizës.	  Elektrogravimetria.	  	  
21. Kulonometria	  me	  potencial	  të	  kontrolluar.titullimi	  kulonometrik.	  
22. Bazat	  teorike	  të	  ndërjes	  kromatografike.Klasifikimi	  i	  metodave	  kromatografike.	  	  
23. 	  Teoria	  e	  përgjithshme	  e	  ndarjeve	  kromatografike	  .	  
24. Optimizimi	  i	  performancës	  së	  ndarjes	  kromatografike.	  Përdorime	  analitike	  të	  kromatogtafisë	  
25. Metodat	  e	  analizës	  me	  rreze	  X.Emisioni	  i	  rrezeveX.	  
26. 	  Absorbimi,	  fluoreshenca	  dhe	  difraksioni	  i	  rrezeve	  X.	  
27. Kromatografia	  në	  fazë	  të	  gastë	  .	  Përmbajtja	  e	  metodës.	  
28. 	  Përshkrimi	  i	  teorisë	  së	  metodës.	  
29. Faktorët	  që	  ndikojnë	  në	  ndarjen	  gaskromatografike.	  
30. 	  Aparatura	  në	  kromatografinë	  e	  gastë.	  Disa	  tipe	  aparatesh	  
31. 	  Provimi	  i	  dytë	  i	  pjesshëm	  
32. Dedektorët	  në	  kromatografinë	  e	  gastë:	  THCD	  dhe	  FID.	  
33. Detektori.ECD.Detektori	  SSD.	  



34. Kollonat	  kapilare	  .	  Sistemet	  e	  injektimit.	  
35. Analiza	  cilësore	  dhe	  sasiore	  në	  kromatografinë	  e	  gastë.	  
36. Bazat	  teorike	  të	  spektrometrisë	  së	  masëss.	  
37. Aparatura	  :	  Burimet	  e	  joneve.	  
38. Detktorët	  në	  spektrometrinë	  e	  masës.	  	  
39. 	  Masspektrometria	  atomike	  dhe	  molekulare	  
40. 	  Sistemi	  gaskromatograf	  –	  masspektrometër.	  
41. 	  	  Ekstraktimi	  na	  fazë	  të	  ngurtë	  i	  kampioneveSPE	  dhe	  SPME.	  
42. 	  Kromatografia	  e	  lëngët	  me	  performancë	  të	  lartë	  HPLC	  
43. 	  Kromatografia	  e	  shpërndarjes.	  Kromatografia	  jonike	  .	  
44. Rezonanca	  magnetike	  bërthamore.	  
45. Detyrat	  e	  kursit.	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  

1. Metodat	  instrumentale	  të	  analizës.	  Ushtrime	  1.6	  fq.11	  	  
2. Metodët	  optike	  të	  analizës	  .	  Ushtrime	  2.4	  fq.22-‐23.	  
3. Spektrofotometria	  UV	  –	  VIS	  .	  Ushtrime	  3.5.	  fq.	  73	  -‐74.	  
4. Spektrofotometria	  UV	  –	  VIS	  .	  Ushtrime	  3.5.	  fq.	  75.	  
5. Disa	  tipe	  fotometrash	  fussor:	  C209	  dhe	  Spectro	  2	  .	  
6. Disa	  tipe	  spektrofotometrash	  stacionar	  :	  UV	  –Vis	  Spectronik	  1001,	  VIS	  722N,	  Fotometri	  BT	  202.	  
7. 	  PH	  –	  metri	  dhe	  oxymetri,	  tyrbidimetri	  dhe	  disku	  Seecci.	  	  
8. Spektroskopia	  atomike	  .	  Ushtrime	  6.5.	  fq	  134	  
9. Metodat	  potenciometrike	  të	  analizës	  .	  Ushtrime	  11.5	  fq.	  324.	  
10. Bazat	  teorike	  të	  kromatografisë	  .	  Ushtrime	  13.7.	  fq.	  284.	  	  
11. Kromatografia	  në	  fazë	  të	  gastë	  .	  Ushtrime	  14.6	  fq.304.	  
12. Apasratura	  në	  kromatografinë	  e	  gastë:	  Disa	  tipe	  gaskromatografësh.	  
13. Detektorët	  në	  kromatografinë	  e	  gastë	  :	  THCD	  dhe	  FID.	  
14. Detektorët	  në	  kromatografinë	  e	  gastë:	  ECD	  dhe	  SSD.	  
15. Analiza	  cilësore	  dhe	  sasiore	  në	  kromatografinë	  e	  gastë.	  

	  

Tema	  III	  :	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  detyrimet	  e	  tjera	  të	  lidhura	  me	  lëndën:	  punë	  laboratorike,	  praktika,	  detyra	  kursi	  etj:	  

Punë	  Laboratori.	  (30	  orë)	  

1. Teoria	  e	  matjeve	  dhe	  e	  kalibrimeve	  analitike	  në	  metodat	  instrumentale.	  	  
2. Paraqitja	  dhe	  përpunimi	  i	  të	  dhënave	  në	  analizën	  kimike	  instrumentale.	  
3. Ndërtimi	  i	  lakores	  së	  kalibrimit	  dhe	  përcaktimi	  i	  nitrateve	  me	  SF	  
4. Ndërtimi	  i	  lakores	  së	  kalibrimit	  dhe	  përcaktimi	  i	  nitriteve	  me	  SF.	  
5. Ndërtimi	  i	  lakores	  së	  kalibrimit	  dhe	  përcaktimi	  i	  fosfateve	  më	  SF.	  
6. Përcaktimi	  i	  temperaturës	  ,	  pH	  dhe	  oksigjenit	  të	  tretur	  me	  aparatura	  fushore.	  
7. Matja	  e	  nitrateve	  ,	  nitriteve,	  klorit	  të	  lirë	  dhe	  total	  me	  aparatura	  fushore	  
8. Përcaktimi	  i	  fosfateve,	  amonit	  dhe	  fenolit	  me	  aparatura	  fushore.	  
9. Matje	  e	  kthjelltësisë	  së	  ujrave	  me	  turbidimetër	  dhe	  diskun	  Seeki.	  	  
10. Përcaktimi	  i	  klorofilës	  a	  dhe	  b	  në	  gjethet	  e	  bimëve	  me	  SF	  	  UV	  –	  VIS.	  
11. Përcaktimi	   i	   O2,	   N2,	   CO2	   dhe	   H2S	   	   me	   anë	   të	   kromatogrfisë	   gas	   adsorbuese	   me	   detektor	   me	   përcjellshmëri	  

termike(THCD)	  	  (2	  orë)	  
12. Përcaktimi	  i	  përbërjes	  hidrokarbure	  C1	  –	  C7me	  anë	  të	  kromatografisë	  gas	  adsorbuese	  me	  detektor	  me	  jonizim	  flake	  të	  

hidrogjenit	  (FID)	  	  (2	  orë)	  	  
13. Përcaktimi	   i	  shpërndarjes	  relative	  të	  n	  –	  parafinave	  në	  naftë	  me	  anë	  të	  kromatografisë	  në	  fazë	  të	  gastë	  me	  kollona	  

kapilare	  me	  detektor	  FID.	  (2	  orë)	  
14. Përcakti	  i	  i	  PAH	  me	  anë	  të	  kromatografisë	  në	  fazë	  të	  gastë	  me	  kollona	  kapilare.	  (2	  orë)	  	  
15. Përcaktimi	  i	  BTEX	  me	  anë	  të	  kromatografisë	  në	  fazë	  të	  gast	  me	  kollona	  kapilare	  me	  detektor	  FID.	  (2	  orë)	  
16. Përcaktimi	   i	   acetatit	   të	   etilit	   ,	   alkolit	   metilik	   dhe	   alkoleve	   të	   larta	  me	   anë	   të	   kromatografisë	   në	   fazë	   të	   gastë	  me	  



kollona	  kapilare	  me	  detektor	  FID	  (2	  orë)	  	  
17. Përcaktimi	   i	   pesticideve	   	   me	   anë	   të	   kromatografisë	   në	   fazë	   të	   gastë	   me	   kollona	   kapilare	   me	   detektor	   me	   kapje	  

elektronike	  ECD(2	  orë)	  	  
18. Ekstraktimi	  i	  pesticideve	  nga	  ujrat	  me	  anë	  të	  SPE	  dhe	  përcaktimi	  i	  tyre	  me	  gaschromatografi.	  (3	  orë)	  
19. Pёrcaktimi	  i	  treguesit	  tё	  thyerjes	  dhe	  pёrmbajtjes	  sё	  sheqerit	  (Brix)	  

Detyrat	  e	  kursit.	  

1. Spektrofotometria	  e	  absorbimit	  UV	  –	  VIS	  dhe	  zbatime	  të	  saj	  për	  përcaktimin	  e	  nutrientëve	  në	  ujra	  
2. Shpërhapja	  e	  dritës	  dhe	  	  studimi	  i	  kthjelltësisë	  së	  ujrave	  me	  diskun	  Seki,	  turbidimetër	  ,	  pH	  metër	  dhe	  oksigjen	  i	  tretur.	  
3. Kromatografia	  në	  fazë	  të	  gastë	  dhe	  përdorime	  të	  saj	  për	  kontrollin	  e	  cilësisë	  së	  pijëve	  alkolike	  .	  
4. Kromatografia	  gasadsorbuese	  dhe	  përdorime	  të	  saj	  për	  përcaktimin	  e	  përbërjes	  hidrokarbure	  dhe	  jo	  hidrokarbure	  të	  

gazeve.	  
5. Bazat	  teorike	  dhe	  përdorimi	  i	  ekstraktimit	  në	  fazë	  të	  ngurtë	  SPE	  dhe	  mikroekstraktimit	  në	  fazë	  të	  ngurtë	  SPME	  në	  

kombinim	  me	  kromatografinë	  në	  fazë	  të	  gastë	  për	  përcaktimin	  e	  pesticideve	  në	  ujra.	  	  
6. Ekstraktimi	  i	  hidrokarbureve	  poliaromatik	  PAH	  me	  anë	  SPE	  dhe	  përcaktimi	  i	  tyr	  më	  anë	  të	  kromatografisë	  në	  fazë	  të	  gastë	  

me	  kollona	  kapilare.	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
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FORMAT	  E	  VLERЁSIMIT	  TЁ	  STUDENTЁVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  

Kontrolli	  I	   25	  %	  

Kontrolli	  II	   25%	  

Vlerësimi	  vjetor	  	   15	  %	  

Kontrolli	  final	  	   35	  %	  	  

	   	  

Vlerësimi	  me	  notë	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  total	  ne	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  

Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  per	  periudhën	  qe	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  
do	  të	  testohet,	  nuk	  do	  të	  futet	  në	  provimin	  përkatës,	  do	  të	  vlerësohet	  me	  M.	  Nëse	  studenti	  ka	  frekuentuar	  kursin,	  por	  nuk	  
paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  

Formati	  i	  lëndës:	  	  Lënda	  do	  të	  vlerësohet	  mbi	  bazën	  e	  dy	  provimeve	  të	  pjesëshme,	  detyrave	  si	  dhe	  provimit	  final.	  Pikët	  e	  marra	  
do	   të	   jenë	   kumulative.	   Nuk	   do	   të	   ripërsëriten	   provimet,	   për	   asnjë	   motiv.	   Nëse	   ju	   do	   të	   humbisni	   një	   provim	   pa	   një	   arsye	  
madhore,	  atëherë	  ju	  do	  të	  humbisni	  pikët	  për	  atë	  provim	  në	  të	  cilin	  nuk	  u	  paraqitët.	  	  

Kodi	  i	  ndershmërisë:	  

Nuk	  lejohet	  puna	  në	  grupe	  për	  detyrat	  e	  shtëpisë,	  pasi	  ato	  janë	  individuale.	  Njëkohësisht	  nuk	  lejohet	  edhe	  kopjimi	  në	  provime,	  i	  
cili	  ndëshkohet.	  
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