
 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   CS	  131	  Hyrje	  në	  Programim	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.Eva	  Cipi,	  MSc.	  Alma	  Bregaj,	  MSc.Dorina	  Mino	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem/	  2	  lab	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Njohja me konceptet bazë të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit: kompjuter, harduer, softuer, njesitë kryesore të 
ndërtimit të një makinë llogaritëse, rrjetat kompjuterike dhe siguria e mbrojtjes së të dhënave. Sistemet numerike. Kodimi i 
informacionit. Algoritmikë. Programimi në Gjuhën C: variablat, operatorët, kushtet llogjike, ciklet, funksionet, vektorët, matricat, 
pointerat dhe stringjet. 
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Koncepte	  të	  përgjithshme	  të	  teknologjisë	  së	  Informacionit	  
2. Koncepte	  të	  komunikimit	  në	  rrjeta	  	  
3. Sistemet	  numerike,	  këmbimet	  mes	  sistemeve	  
4. Veprimet	  në	  sistemin	  binar	  	  
5. Sistemet	  	  e	  kodimit	  	  
6. Hyrje	  në	  algoritmikë	  	  
7. Algoritmat	  lineare	  dhe	  të	  kushtëzuar	  	  
8. Algortimat	  ciklike	  	  
9. Zgjidhje	  problemesh	  me	  vektorë	  
10. Zgjidhje	  problemesh	  me	  matrica	  
11. Hyrje	  në	  programim	  –gjuha	  C	  
12. Instruksionet	  e	  leximit	  dhe	  të	  afishimit	  
13. Instruksionet	  e	  kushtëzuar	  dhe	  ciklike	  	  	  
14. Proçedurat	  dhe	  funksionet	  
15. Pointerat	  dhe	  skedarët	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Përforcim	  njohurish	  
2. Përforcim	  njohurish	  
3. Ushtrime	  me	  shndërrime	  
4. Ushtrime	  me	  veprime	  në	  sistemin	  binar	  	  +/-‐/*/	  
5. Ushtrime	  paraqitja	  në	  kode	  
6. Ushtrime	  me	  paraqitjen	  e	  algoritmave	  
7. Ushtrime	  me	  algoritma	  lineare	  dhe	  të	  kushtëzuar	  
8. Ushtrime	  me	  algoritma	  ciklike	  
9. Shembuj	  dhe	  ushtrime	  me	  zgjidhje	  problemesh	  me	  vektorë	  në	  algoritma	  
10. Shembuj	  dhe	  ushtrime	  me	  zgjidhje	  problemesh	  me	  matrica	  në	  algoritma	  
11. Njohje	  me	  editor	  të	  C.	  Ushtrime	  të	  thjeshta	  
12. Ushtrime	  në	  C	  duke	  përdorur	  	  instruksionet	  e	  leximit	  dhe	  afishimit	  
13. Ushtrime	  në	  C	  duke	  përdorur	  	  instruksionet	  e	  kushtëzuar	  	  dhe	  ciklike	  
14. Ushtrime	  në	  C	  
15. Ushtrime	  në	  C	  	  

Tema	  III	  :	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  laboratore:	  
1. Sistemi	  operativ	  Windows	  (puna	  me	  direktoritë	  dhe	  skedarët)	  
2. Sistemi	  operativ	  Windows	  (instalimi	  i	  harduerëve	  dhe	  softuerëve)	  
3. Përpunuesit	  e	  tekstit.	  Ms	  Word,	  formatimi	  i	  tekstit	  dhe	  paragrafeve,	  dhe	  faqes	  
4. Përpunuesit	  e	  tekstit.	  Ms	  Word,	  stilet	  e	  shkrimit,	  kreu	  dhe	  fundi	  i	  dokumentit,referencat	  
5. Përpunuesit	  e	  tekstit.	  Word,	  tabelat	  dhe	  figurat	  
6. Përpunuesit	  e	  tabelave	  Excel,	  formulat	  
7. Përpunuesit	  e	  tabelave	  Excel,	  funksionet	  
8. Përpunuesit	  e	  tabelave	  Excel,	  grafikët	  
9. Përpunuesit	  e	  tabelave	  Excel,	  renditja	  dhe	  listat	  
10. Prezantimi,	  Power	  Point	  
11. Prezantimi,	  Power	  Point	  
12. Rrjetat	  dhe	  Interneti	  
13. Rrjetat	  dhe	  Interneti	  
14. Mbrojtje	  e	  laboratorit	  
15. Projekt	  në	  C	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o 	  “Elementët	  e	  Informatikës”, Betim Cico, Hakik Paci. 



 
 

 
 

o  “Gjuha	  C”, Betim Cico, Hakik Paci. 
	  

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	  vleresimit	  total	  në	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhe	  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	  lendës:	  	  
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	  te	  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	  me	  subjektin	  “CS	  131”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  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	  “CS	  131	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  
është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentet	   jane	  te	   lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	   lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  CS	  
131.	  Përpara	  se	  studentet	  të	  bëjnë	  një	  pyetje,	  të	  sigurohen	  se	  këtë	  informacion	  nuk	  e	  kanë	  gjetur	  në	  faqen	  zyrtare	  të	  internetit	  
të	  UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  eshte	  
mire	  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	   te	   kete	   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	  	  	   CS	  160	  Sistemet	  Elektronike	  dhe	  rrjetat	  logjike	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Eva	  Çipi	  
Semestri	  	  	   Pranvere	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   2	  lex	  /	  2	  sem	  /1	  laborator	  
Kredite:	  	   	   6	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Në	  këtë	  kurs	  synohet	  të	  jepen	  njohuri	  mbi	  llojet	  e	  sinjaleve,	  qarqet	  diferencuese,	  integruese,	  filtrat	  e	  sinjaleve,	  gjysmëpërçuesit.	  
Diodat,	  Tranzistoret	  bipolare,Tranzistorët	  me	  efekt	  fushe,	  elementë	  të	  tjerë	  gjysmëpërçues	  dhe	  përdorimet	  e	  tyre.	  Më	  tej	  lënda	  
jep	   njohuri	   mbi	   skemat	   kryesore	   elektronike	   si	   amplifikatoret,	   drejtuesit	   elektronike,	   ku	   vëmendje	   i	   kushtohet	   lidhjeve	   të	  
kundërta	  negative	  dhe	  pozitive,	  Gjithashtu	  në	  këtë	  kurs	  do	  të	  trajtohen	  njohuritë	  për	  kombinatorikën	  dhe	  qarqet	  sekuenciale	  
duke	  u	  fokusuar	  në	  fund	  me	  aplikacionet	  industriale	  elektronike	  dixhitale.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Sinjalet,	  karakteristikat	  e	  tyre.	  Sinjalet	  harmonike	  ,	  sinusoidale,	  josinusoidale,impulset,	  Paraqitja	  e	  sinjaleve,	  spektri	  I	  
sinjaleve,	   transformimet	   furie	  paraqitja	  e	   funsioneve	  periodike	   joharmonike,	   analiza	   spektrale,	  Kalimi	   i	   sinjaleve	  ne	  
qarqet	  elektrike.	  Qarqet	  me	  RC,	  pjestuesit	  e	  tensionit	  me	  rezistenca	  teorema	  e	  teveninit	  per	  qarqet	  e	  njevlereshme,	  
Kondesatoret	  ,	  bobinat	  e	  induksionit,	  qarqet	  diferencuese,	  integruese	  .	  

2. Analiza	  e	  qarqeve	  reaktive	  ,	  qarqet	  rezonuese	  me	  R,	  C	  dhe	  L,	  fuqia	  ne	  qarqet	  e	  rrymave	  alternative.	  Filtrat	  e	  sinjaleve,	  
FFL,	  FFU,	  lloje	  te	  tjere	  filtrash,	  Filtrat	  aktive,	  filtrate	  me	  L.	  C	  ne	  parallel,	  filtrate	  bllokues	  te	  sinjaleve	  

3. Gjysmepercuesit,	  Nivelet	  energjitike	  te	  atomeve,	  klasifikimet	  e	  lendeve	  ,	  elektronet	  dhe	  vrimat	  ne	  gjysmepercues	  te	  
paster,	  Papastertite	  donore	  dhe	  akseptore,	  kalimi	  p-‐n.	  Dioda	  si	  element	  qarku,	  perdorimi	  i	  diodave	  gjysmepercuese,	  
Skemat	  e	  rregullimit	  te	  tensionit	  te	  drejtuar	  ,	  kufizuesit	  me	  dioda	  

4. Tranzistori	   si	   element	   skeme.	   Tranzistoret,	   Ndertimi	   dhe	   parimi	   I	   punes	   se	   tranzistorit.	   	   Tranzistoret	   ne	   skemat	   e	  
rregullit	   te	   tensionit	   te	  burimit	   te	  ushqimit	   Tranzistori	   si	   perforcues	   sinjalesh,	  Modeli	   hibrid	   I	   tranzistorit.	  Analiza	  e	  
qarkut	   perforcues	   me	   transistor,	   rezistenca	   e	   hyrje	   dhe	   e	   daljes	   se	   tranzistorit,	   Analiza	   grafike	   e	   qarqeve	   me	  
transistor,	  dhenia	  e	  tensionit	  te	  polarizimit	  te	  tranzistorit	  

5. Tranzistoret	  me	  efekt	  fushe(FET),	  JFET,	  perdorimet	  e	  tij,	  Ttranzistoret	  e	  tipit	  MOSFE,	  tipi	  me	  varferim.	  Tipi	  I	  MOSFET	  
me	  pasurim	  ,	  perdorimet	  e	  MOSFET-‐it,	  Pajisje	  te	  tjera	  gjysme	  percuese,	  tiristoret,	  drejtuesi	  I	  komandueshem	  I	  rrymes	  
alternative	  SCR,	  	  Celesi	  I	  komandueshem	  SCS	  

6. Optoelektronika,	  Shembuj:aplikime	  te	  elementeve	  optoelektronike.	  Amplifikatoret	  ,	  lidhjet	  e	  kunderta	  ,	  	  perforcuasit	  
e	  rrymes	  se	  vazhduar,	  perforcuesit	  diferenciale,	  

7. Amplifikatoret	   operacionale,	   parametrat	   ideale	   dhe	   reale	   te	   PO.	   Skema	  e	   Po	   invertuese,	   skema	  e	   PO	   joinvertuese.	  	  
Perdorime	   te	   PO-‐ve.	   Gjeneratoret	   e	   sinjaleve,	   lidhja	   e	   kundert	   pozitive,	   multivibratoret	   me	   nje	   gjendje	   te	  
qendrueshme,	  multivibratoret	  me	  dy	  gjendje	  te	  qendrueshme,	  gjeneratoret	  dhembesharre.	  	  Permbledhje	  e	  materialit	  
te	  kursit	  

8. Njohuri	  te	  pergjithshme	  per	  sistemet	  shifrore.	  Sistemet	  e	  numerimit	  dhe	  kodet.	  Kodet	  per	  dedektimin	  dhe	  korrigjimin	  
e	  gabimeve,	  kodi	  i	  Hammingut,	  kodet	  CRC,	  kodet	  dy-‐dimensionale,	  kodet	  m	  ne	  n,	   	  etj.	  Kodet	  për	  transmetimin	  	  dhe	  
memorizimin	  e	  të	  dhënave	  në	  seri,	  të	  dhënat	  në	  seri	  dhe	  në	  paralel,	  kodet	  e	  linjave	  seriale.	  

9. Qarqet	  shifrore.	  Sinjalet	   logjike	  dhe	  portat.	  Familjet	   llogjike.	  Llogjika	  CMOS,	  qarku	   invertues,	  portat	  NAND,	  NOR,	  etj	  
Karakteristikat	  elektrike	  të	  qarqeve	  CMOS	  në	  gjëndje	  statike	  dhe	  dinamike.	  Familjet	  llogjike	  CMOS.	  Llogjika	  Bipolare.	  
Logjika	  Tranzistor	  –	  Tranzistor	  

10. Porta	   bazë	   NAND	   TTL,	   nivelet	   llogjike,	   kufiri	   i	   zhurmave,	   portat	   e	   tjera	   TTL.	   Familjet	   TTL,	   Familjet	   TTL	   Schottky.	  	  
Llogjika	  me	  ciftim	  emiterial.	  Qarqet	  bazë,	  Familjet	  ECL.	  Logjikat	  e	  ndryshme	  dhe	  ndërfaqimi	  ndërmjet	  tyre	  

11. Sistemet	   kombinatore.	   Analiza	   e	   qarqeve	   kombinatore.	   Sinteza	   e	   qarqeve	   kombinatore.	   Mënyrat	   e	   ndyshme	   të	  
minimizimit,	  hartat	  Karnaugh,	  metoda	  tabelare,	  etj.	  Problemet	  kohore	  ne	  qarqet	  kombinatore	  

12. Dekoderat,	  enkoderat,	  multiplekserat,	  gjeneratoret	  e	  paritetit,	  krahasuesat	  dhe	  struktura	  e	  tyre,	  mbedhesat,	  zbritesat	  
dhe	  ALU,	  struktura	  e	  shumëzuesave.	  Sinteza	  e	  qarqeve	  kombinatore	  me	  ROM	  

13. Sistemet	   sekuenciale.	   Principet	   e	   qarqeve	   sekuencialë,	   bistablat,	   	   Latchet	   dhe	   Flip	   -‐	   Flopet	   e	   ndryshme	   ,	   SR,	   JK,	  
Master-‐slave,	   D,	   T.	   Analiza	   e	   makinës	   së	   gjendjeve	   e	   sikronizuar	   nga	   impulset	   e	   clockut.	   Tabelat	   e	   gjendjeve.	  
Projektimi	  i	  makinave	  te	  gjëndjeve	  duke	  perdorur	  diagramat	  e	  gjëndjeve	  

14. Regjistrat	   rëshqites,	   Numratorët	   e	   ndryshëm,	   sinkronë,	   asinkronë,	   Java	   12.	   Numratorët	   me	   rregjistra	   rrëshqitëes,	  
unazorë,	   unazorë	   të	   përzier,	   Numratorët	   e	   realizuar	  me	   ROM.	  Memoriet.	  Memoriet	   ciklike,	   memoriet	   FIFO,	   LIFO,	  
ROM-‐et,	   PROM-‐et,	   EPRROM-‐et,	   EEPROM-‐et,	   RAM-‐et	   statikë	   ,	   struktura	   e	   tyre,	   RAM-‐et	   standartë	   statikë	   RAM-‐et	  
dinamikë,	  struktura	  e	  tyre,	  sinkronizimi	  i	  tyre	  

15. Transformuesat	   numerik	   –	   analog,	   skemat	   	   bazë.	   Karakteristikat	   	   e	   transformuesave	   numerik	   –	   analog.	  
Transformuesat	   analog-‐numerik,	   numerik-‐analog.	   Transformuesat	   analog	   	   -‐	   numerik.	   Karakteristikat	   e	  
transformuesave	  analog	  -‐	  numerik.	  Permbledhje	  e	  materialit	  teorik.	  
	  

Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Ushtrime	  mbi	  pjesëtuesit	  e	  tensionit	  dhe	  llogaritjen	  e	  qarqeve	  të	  thjeshtë	  dhe	  të	  përbërë	  të	  rrymës	  së	  vazhduar,	  
2. Ushtrime	  mbi	  filtrat	  	  



 
 

 
 

3. Llogaritja	  e	  qarkut	  me	  diodë,	  ushtrime	  me	  analizën	  e	  qarqeve	  drejtuese	  
4. Llogaritja	  e	  perforcuesit	  me	  tranzistori	  si	  element	  skeme.	  Sinteza	  e	  qarkut	  përforcues	  
5. Ushtrime	  me	  TEF	  
6. Llogaritja	  e	  amplifikatorëve	  operacionale	  ushtrime	  	  
7. Llogaritja	  e	  njehtesuesit	  elektronik	  
8. Ushrime	  me	  qarqet	  shifrore	  ,	  rrjetat	  logjike	  me	  familje	  logjike	  
9. Ushtrime	  me	  funksione	  logjike,	  ushtrime	  me	  hartat	  karno	  
10. Ushtrime	  me	  dekodarat	  për	  ndërtimin	  e	  qarqeve	  logjike	  	  
11. Ushtrime	  me	  bistatblat	  SR,	  JK,	  D,	  T	  
12. Ushtrime	  me	  regjstrat	  rreshqitës,	  	  
13. Ushtrime	  me	  Numratorët	  me	  regjistra	  rreshqitës	  	  
14. Ushtrime	  me	  Numratorët	  e	  integruar	  
15. Ushtrimet	  	  me	  transformues	  analog-‐dixhital	  dhe	  anasjelltas.	  
	  

Tema	  që	  do	  të	  zhvillohet	  në	  laboratore	  	  
1. Njohja	  me	  simulatorin	  V3,	  njohja	  e	  modeleve	  të	  gatshme	  në	  platformën	  e	  simulatorit	  
2. Ndërtimi	  i	  qarqeve	  të	  thjeshtë	  elektrike	  me	  rezistenca.	  	  
3. Ndërtimi	  i	  qarqeve	  të	  përbërë	  dhe	  kontrolli	  i	  parametrave	  
4. Studimi	  i	  qarkut	  me	  diodë	  	  
5. Studimi	  i	  qarqeve	  drejtuese	  në	  4	  skema	  drejtimi	  
6. Studimi	  i	  skemave	  me	  tranzistor	  me	  efekt	  fushe	  
7. Projektimi	  dhe	  studimi	  i	  skemave	  me	  PO	  
8. Ndërtimi	  i	  njehtësuesit	  analog	  
9. Ndërtimi	  i	  rrjetave	  me	  porta	  AND	  dhe	  OR	  
10. Studimi	  i	  qarkut	  dekodues	  7	  segmentësh	  
11. Studimi	  i	  qarkut	  me	  multipleksim	  
12. Studimi	  i	  qarqeve	  sekuenciale	  me	  4	  bistabla	  
13. Ndërtimi	  i	  regjistrave	  me	  module	  të	  ndryshme	  	  me	  bistabla	  
14. Projektimi	  i	  një	  numëruesi	  të	  integruar	  	  
15. Projektimi	  në	  simulator	  i	  transformuesit	  dixhital	  në	  analog.	  

Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  

1. Elektronika	  1,	  	  Luçiana	  Toli	  
2. Elektronika	  2	  ,	  Luçiana	  Toli	  
3. Logjika	  Kompjuterike,	  	  Luçiana	  Toli	  
4. Elektronika	  analoge	  ,	  Dritan	  Spahiu,	  SHBLU	  

	  
	  

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	  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	  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.	  	  
	  

Piket	  (%)	   MOSFREKUENTIM	  Seminare	  <	  75%	   <	  40	   40-‐50	   51-‐60	   61-‐70	   71-‐80	   81-‐90	   91-‐100	  
Nota	   M	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
	  
Komunikimi:	  	  



 
 

 
 

	  
Ushtrimet	   e	  detyrave	   të	   shtepisë,	   detyra	   e	   kursit	   dhe	   çdo	  njoftim	   tjeter	   do	   te	   jepet	   në	   klasë	  dhe/ose	  ne	  adresën	   zyrtare	   të	  
Universitetit	   “Ismail	   Qemali”	   te	   Vlores	   në	   internet:	   www.univlora.edu.al	   apo	   në	   adresën	   elektronike	   të	   pedagogut:	  
eva.cipi@univlora.edu.al	  
Studentët	   inkurajohen	  të	  punojnë	  edhe	  në	  grupe	  për	  ushtrimet	  e	  detyrave.	  Nuk	  lejohen	  kopjimet	  nga	  njeri-‐tjetri	  në	  provime,	  
për	   detyrat	   e	   kursit,	   të	   shtëpisë,	   etj.	   Thyerja	   e	   ketij	   rregulli	   do	   te	   shoqërohet	   me	   masa	   ndëshkimore	   që	   shkojnë	   deri	   në	  
përjashtim	  nga	  universiteti.	  Nuk	  lejohet	  perdorimi	  i	  telefonave	  celulare	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  auditor.	  
Studenti	  duhet	  të	  realizojë	  në	  mënyrë	  të	  pavarur	  relacionin	  e	  punëve	  laboratorike	  .	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	  	   	  EGR	  240	  	  	  “	  Elektronika	  Analoge	  dhe	  Dixhitale	  ”	  
Pedagogu:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Prof.	  Dr.	  Dritan	  Spahiu	  
Semestri:	  	   	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  
Kredite:	  	   	   6	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
	  
Lënda	   “Elektronika	   Analoge”	   ka	   për	   qëllim	   t’u	   japë	   studentëve	   njohuri	   sa	  më	   të	   plota	   për	   qarqet	   elektronike	   që	   përpunojnë	  
sinjalet	  analoge,	  siç	  janë	  qarqet	  përforcues	  të	  sinjaleve,	  qarqet	  gjenerues	  të	  sinjaleve	  harmonikë	  si	  dhe	  të	  impulsive	  me	  forma	  dhe	  
frekuenca	   të	   ndryshme;	   në	   këtë	   lëndë	   studentët	   marrin	   gjithashtu	   informacion	   të	   saktë	   për	   elementët	   përbërës	   të	   qarqeve	  
analoge,	   siç	   janë	   diodat	   gjysmëpërçuese	   tranzistorët,	   qarqet	   e	   integruara,	   përforcuesit	   operacionalë,	   etj.	   Qëllimi	   i	   kësaj	   lënde	  
është	  t’u	  hap	  studentëve	  jo	  vetëm	  njohuritë	  teorike	  për	  këto	  qarqe,	  por	  në	  seancat	  e	  seminareve	  që	  do	  të	  organizohet	  në	  auditor	  
ara	  do	  të	  diskojnë	  në	  mënyrë	  më	  të	  thellë	  për	  materialin	  teorik;	  në	  këto	  seminare	  ata	  do	  të	  paraqesin	  edhe	  punën	  e	  tyre	  që	  kanë	  
zhvilluar	  në	  mënyrë	  individuale	  ose	  në	  grupe	  të	  vogla	  për	  të	  studiuar	  skema	  të	  thjeshta	  elektronike.	  Orët	  e	  punëve	  laboratorike	  që	  
janë	  parashikuar	   në	  programin	   e	   kësaj	   lënde	  do	   t’i	   ndihmojnë	   studentët	   për	   të	   realizuar	   qarqe	   funksional	   elektronik	   si	   dhe	   të	  
mësojnë	  të	  përcaktojnë	  dhe	  të	  kontrollojnë	  cilësitë	  e	  tyre.	  Në	  këtë	  mënyrë	  studentët	  do	  të	  fitojnë	  shprehi	  praktike	  për	  të	  njohur	  
sa	  më	  mirë	  qarqet	  elektronik	  që	  do	  të	  ndeshin	  në	  punën	  e	  tyre	  në	  të	  ardhmen.	  
	  

Përmbajtja	  e	  lendës:	  

Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Sinjalet,	  paraqitja	  dhe	  spektri	  i	  tyre.	  Analiza	  spektrale.	  Qarqet	  me	  RC.	  
	  Qarqet	  me	  diferencues	  dhe	  integrues.	  	  Filtrat	  RC.	  Qarqet	  rezonues	  me	  RLC.	  

2. Gjysmë-‐përçuesit.	  	  Bazat	  e	  teorisë	  së	  zonave,	  klasifikime.	  Elektronet	  dhe	  vrimat.	  	  
3. Kalimi	  p-‐n.Diodat	  gjysmë-‐përçuese,	  vetitë	  dhe	  karakteristikat	  e	  tyre.	  Diodat	  Zener.	  
4. 	  Përdorimet	  e	  diodave	  si	  drejtues	  të	  rrymës	  alternative	  

	  Qarqet	  kufizues	  me	  diode.	  Tranzistori,	  efekti	  transistor.	  
5. 	  Karakteristikat	  e	  tranzistorit.	  	  Tranzistori	  si	  element	  skeme:	  qarku	  me	  emitter	  të	  përbashkët,	  bazë	  të	  përbashkët	  dhe	  kolektor	  

të	  përbashkët,	  	  
6. Përforcuesit	  me	  transistor.	  	  Përforcuesit	  e	  rrymës	  së	  vazhdueshme.	  	  Përforcuesit	  diferencialë.	  
7. Tranzistori	  Fet,	  llojet	  e	  tyre	  dhe	  karakteristikat.	  	  
8. Qarqet	  bazë	  me	  FET:	  Burime	  rryme	  me	  JFET,	  përforcuesit	  me	  FET,	  Fet	  si	  rezistencë	  e	  ndryshueshme,	  çelësat	  FET.	  Burimet	  e	  

ushqimit	  me	  tension	  të	  rregullueshëm.	  	  
9. Qarqet	  e	  stabilizimit	  dhe	  të	  rregullimit	  të	  tensionit	  të	  burimeve	  të	  ushqimit	  të	  pajisjeve	  elektronike.	  
10. Përforcuesit	  operacionalë.	  	  Përforcuesit	  invertues	  dhe	  jo	  invertues	  
11. .	  Realizimi	  i	  veprimeve	  matematike	  me	  përforcues	  operacionalë.	  Krahasuesit	  Trigeri	  i	  Shmidit.	  
12. Gjeneratorët	  e	  sinjaleve	  harmonikë.	  	  
13. Gjeneratorët	  e	  impulsive.	  
14. 	  Multivibratori.	  
15. 	  Trigerat	  me	  një	  dhe	  dy	  gjendje	  ekuilibri.	  

	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare	  janë:	  

1. Përdorimi	  i	  oshilografit	  elektronik	  dhe	  i	  gjeneratorit	  të	  impluseve.	  
2. Qarqet	  me	  RC:	  ndarës	  tensioni,	  shumues	  anallogjik;	  	  
3. konvertues	  D/A	  me	  qarqe	  me	  rezistenca.	  
4. 	  Përgjigja	  ndaj	  impulsit	  kuadratik	  e	  qarkut	  RC,	  matja	  e	  τ.	  
5. Didoa	  gjysmë-‐përçuese.	  	  
6. Kontrolli	  i	  diodës,	  karakteristika	  e	  saj.	  	  
7. Dioda	  si	  drejtuese	  e	  rrymës	  alternative.	  Kufizuesit	  me	  diode.	  
8. Tranzistori.	  Kontrolli	  i	  tranzistorit,	  	  
9. karakteristikat	  e	  tij.	  Përcaktimi	  i	  koeficientit	  të	  përforcimit	  të	  rrymës.	  
10. 	  Përforcuesi	  me	  emiter	  të	  përbashkët.	  



11. Tranzistori	  FET.	  Kontrolli	  dhe	  karakteristikat	  e	  FET.	  
12. 	  FET	  si	  rezistencë	  e	  ndryshueshme.	  	  
13. Modulimi	  në	  amplitudë	  i	  sinjaleve	  me	  FET.	  Studimi	  i	  përforcuesit	  operacional.	  
14. 	  Përforcuesi	  invertues	  dhe	  jo	  invertues.	  
15. 	  Krahasuesit	  me	  përforcues	  operacional.	  Realizimi	  i	  një	  gjeneratori	  të	  thjeshtë	  funksioni.	  

Literatura	  e	  rekomanduar:	  

1. Millman,	  J.,	  and	  Grabel,	  A.:	  “Microelectronics”,	  New	  York;	  McGraw	  Hill,	  1987.	  
2. Horowitz,	  P.,	  and	  Hill,	  W.:	  “The	  art	  of	  electronics”,	  Cambridge	  Un.	  Press,	  2001.	  
3. Stout,	  D.F.,	  and	  Kaufman,	  M.:	  “Handbook	  of	  operational	  amplifier	  circuit	  design”	  New	  York:	  McGraw-‐Hill,	  1976.	  
4. Ian	  Hickman:	  “Analog	  Electronics”,	  2nd	  edition	  Newnes.	  Oxford,	  1999.	  
5. Sedra	  A.S.,	  Smith	  K.C.	  “Microeletronics	  Circuits”,	  4th	  edition,	  Oxford	  Unikversity	  Press,	  New	  York,	  Oxford	  1998.	  
6. Howe	  R.,	  Soldini	  Ch.	  “Microelectronics	  An	  Integrate	  Approach”,	  Prentice	  Hall,	  Upper	  Saddle	  River,	  New	  Jersey,	  1997.	  
7. Albert	  P.	  Malvino,:	  “Digital	  computer	  electronics”.	  Greg	  Division	  McGraw-‐Hill	  book	  Company,	  1977.	  
8. Osborne,	  A.:	  “An	  introduction	  to	  microcomputers,	  vol.	  1:	  Basic	  concepts”,	  Berkley,	  CA:	  Osborne/McGraw-‐Hill,	  1987.	  
9. Rushid	  M.	  “Elementi	  di	  Elettronica”,	  1999,	  Ed.	  It.	  2002.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Format	  e	  vlerësimit	  të	  studentëve:	  	  

	  

	  

Kontrolli	  

	  

Vlerësimi	  në	  përqindje	  

Kontrolli	  I	   30	  %	  

Kontrolli	  II	   30	  %	  

Vlerësimi	  vjetor	  	   10	  %	  

Kontrolli	  final	  	   30	  %	  	  

	  	  

Vlerësimi	  me	  notë	  	  bëhet	  në	  bazë	  të	  konvertimit	  të	  vlerësimit	  	  total	  ne	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  
	  41-‐100%.Studenti,	  që	  rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  	  	  ҫdo	  provimi	  të	  pjesshem,	  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	  
parqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
Formati	  i	  lendes:	  	  

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	  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:	  	  

N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “EGR	  240”.	  	  
E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  	  Shkruani	  subjektin	  EGR	  240”.	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  juaj	  është	  urgjent	  
dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  	  EGR	  240”.	  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	   nëpërmjet	   email-‐it	   pyetje	   rreth	   përmbajtjes	   së	   kursit,	   pasi	   pyetjeve	   të	   tilla	   është	  mirë	   tu	   jepet	  
përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  masë	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	  Çdo	  student	  e	  ka	  për	  detyrë	  të	  kontrollojë	  rregullisht	  e-‐mailin.	  Do	  te	  kete	  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	  	   ENGT	  131	  	  
Instructor:	   Dr.Evis	  CELO	  
Semester:	   Autumn	  2014	  
Workload:	   3	  lex/2	  sem	  
Credite:	  	   	   6	  
	  
Subject	  Goals:	  	  
	  
Our	  goal	  is	  to	  enhance	  students	  with	  Technical	  advance	  knowledge,	  its	  structure	  and	  sources	  to	  be	  used	  ,pointig	  out	  	  the	  way	  of	  

assessment.	  	  

1.	   Basically	   students	   frequency	   (students	   are	   supposed	   to	   participate	   in	   80%	   of	   the	   classes)	   is	   important;	   in	   the	   seminars	  

communication,	   i.e.	   on	   building	   fluency	   and	   clarity	   of	   expression,	   both	   in	   speaking	   and	   writing.	   	   Each	   student	  MUST	   have	  

her/his	  own	  set	  of	  course	  books	  (Students’	  Books)	  

2.	  To	  assess	  students’	  accuracy	  in	  using	  English	  language	  and	  in	  developing	  the	  communicative	  abilities.	  	  

3.	   To	   assess	   students	   according	   to	   assessment	   program	   specified	   in	   order	   to	   prepare	   students	   with	   the	   specific	   technical	  

knowledge.	  

	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
	  
	  
Unit	  I.	  Engineering	  job.	  Grammar	  	  “ING	  “form	  and	  “To”	  infinitive	  	  	  	  	  	  	  

1. Make	  your	  own	  point	  
2. Exercises	  lexical-‐grammatical	  

	  
Unit	  II:	  Studing	  Technology	  :	  	  
	  

1. Grammar	  Present	  simple	  .	  
2. Precision	  Agriculture	  

Unit	  III	  :	  	  Design	  	  
	  

1. Grammar,	  Present	  C.	  tense	  
2. Exercises.	  Technical	  Spote	  

	  
Unit	  IV	  :	  	  History	  and	  plastic.	  

1. 	  	  Realising	  a	  project	  	  
2. 	  Grammar	  Ability	  and	  Inability	  verbs.	  

Unit	  V:	  Technology.	  
1. Grammar,	  Past	  tense	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  	  Energjia	  Inovative	  	  
Unit	  VI.	  Crime	  –war	  and	  safety:	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  First	  and	  second	  conditional	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  Project	  on	  energy	  terms.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  	  	  Diagrama	  of	  flying	  machine.	  	  
	  
Unit	  VII.Manifakturat.Gramatike	  foljet	  Obligatore	  	  Have	  to;	  Must	  
	  

1. 	  Exercises	  lexical-‐grammatical.	  
2. 	  	  Projects	  on	  future	  homes	  

	  
Unit	  VIII	  .Transport	  .	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  European	  Project	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  	  	  Revision	  
Unit	  IX.	  Living	  and	  skyscrapers	  

1. Present	  tenses	  review.	  



 
 

 
 

2. Petroleum	  technology.	  

Unit	  X.	  Medical	  Technology	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  Grammar	  Time	  expression	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical	  
	  
Unit	  XI.	  Personal	  Entertainment	  

	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  Causing	  preventing	  and	  enabling	  links,come	  to,make,prevent,allow,enable	  to,let.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical	  
Unit	  XII.	  Technology	  of	  	  information.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  Grammar	  ,review	  ,Question	  with	  ‘’Wh..’’	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  Exercises	  Lexical	  -‐Grammatical	  

Tema	  XIII.Telecommunication	  
	  	  	  	  	  	  1.	  	  Grammar	  Future	  Arrangemants.	  
Tema	  XIV.	  	  Carrier	  in	  tecnology	  
	  
	  	  	  	  	  	  1.	  Grammar	  Complex	  sentences	  review	  
	  	  	  	  	  	  2.	  Exercises	  lexical-‐grammatical.	  
Tema	  XV.	  Future	  technology	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  Grammar	  Future	  review.	  Rehearsal	  and	  general	  revision	  

	  
Literatura bazë dhe ndihmëse: 
 
 

o “Technology	  1”	  By	  Eric	  .H.Glendinning	  	  	  -‐	  Oxford	  University	  press.	  Publishing	  University	  House	  	  2010-‐2012019	  
o www.oup	  .com/elt/oefc	  	  	  	  (extra	  internet	  materials)	  
o Oxfordenglishtesting.com	  

	  
	  

ASSESSMENT	  OF	  THE	  STUDENTS:	  	  
	  

ASSESSMENT	   GRADES	  IN	  %	  	  
TEST	  	  I	   25	  %	  
TEST	  II	   25%	  
ANNUAL	  TEST	  	  	   10	  %	  
	  FINAL	  TEST	  	   40	  %	  	  

	  
	  
Grading	  conversion	  is	  based	  on	  the	  total	  assessment	  in%,	  41-‐100%	  grades	  5-‐10	  progressively.	  
The	  student,	  resulting	  in	  less	  than	  75%	  attendance	  for	  the	  period	  belonging	  to	  each	  partial	  examination,	  the	  period	  for	  which	  
will	  be	  tested,	  will	  not	  be	  included	  in	  the	  relevant	  exam,	  will	  be	  evaluated	  with	  M.	  
	  
	  
Subject	  Format:	  	  
	  
	  
The	  course	  will	  be	  assessed	  on	  the	  basis	  of	  two	  partial	  exams,	  assignments	  and	  a	  final	  exam.	  Points	  received	  will	  be	  cumulative.	  
Exams	  will	  not	  be	  renewed,	  for	  any	  reason.	  If	  students	  will	  miss	  an	  exam	  without	  a	  major	  reason,	  then	  they	  will	  lose	  points	  for	  
that	  exam	  .	  For	  each	  exam	  you	  will	  be	  warned	  by	  my	  side	  when	  they	  will	  attend.	  
	  
Communication:	  	  
	  
.	  If	  you	  have	  any	  problems	  or	  questions,	  please	  send	  e-‐mail	  with	  the	  subject	  "MKT	  110".If	  you	  have	  any	  problems	  or	  questions,	  

please	  notify	  the	  secretary	  of	  the	  university.Calls	  to	  my	  personal	  number	  or	  landline	  phones	  are	  not	  appropriate:	  pray	  not	  use	  

them.	  Before	  asking	  a	  question,	  make	  sure	  that	  the	  information	  you	  did	  not	  find	  the	  official	  website	  of	  DU.	  Please	  direct	  

questions	  about	  the	  course	  content,	  such	  as	  questions	  prefer	  to	  answer	  in	  the	  auditorium	  in	  the	  presence	  of	  a	  broad	  measure	  

of	  students.	  

	  



 
 

 
 

	  
Email:	  Each	  student	  has	  a	  duty	  to	  check	  e-‐mail	  regularly.	  Many	  assignments	  and	  announcements	  will	  be	  made	  only	  by	  email.	  
	  
	  
Honesty	  Code:	  
	  
It	  is	  not	  permitted	  to	  work	  in	  groups	  for	  homework,	  as	  they	  are	  individual	  also	  they	  are	  not	  allowed	  copying	  in	  exams,	  which	  is	  
punished.	  
	  
	  

	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	   ENGT	  132	  (Technical	  Sciences)	  
	  
Instructor:	   Dr.Evis	  CELO	  
Semester	  	   Autumn	  2014	  
Workload:	   3	  lex/2	  sem	  
Credite:	  	   	   6	  
	  
Subject	  goal	  :	  	  
	  
This	  Technology	  English	  for	  Mechanical	  Engineering	  course	  and	  its	  language	  metodically	  	  includes:	  
Additional	  activity	  and	  unit-‐by-‐	  test	  helps	  you	  provide	  your	  students	  	  with	  extra	  practise	  and	  support	  .unit	  
1.	  Our	  goal	  is	  to	  enhance	  students	  with	  Technical	  advance	  knowledge,	  its	  structure	  and	  sources	  to	  be	  used	  ,pointig	  out	  	  the	  way	  

of	  assessment.	  2	  Basically	  students	  frequency	  (students	  are	  supposed	  to	  participate	  in	  80%	  of	  the	  classes)	  is	  important;	  in	  the	  

seminars	  communication,	  i.e.	  on	  building	  fluency	  and	  clarity	  of	  expression,	  both	  in	  speaking	  and	  writing.	   	  Each	  student	  MUST	  

have	  her/his	  own	  set	  of	  course	  books	  (Students’	  Books)	  3.	  To	  assess	  students’	  accuracy	  in	  using	  English	  language	  ,in	  developing	  

the	  communicative	  abilities.	  4.	  To	  assess	  students	  according	  to	  assessment	  program	  specified	  in	  order	  to	  prepare	  students	  with	  

the	  specific	  technical	  knowledge.5.Confidence	  in	  teaching	  in	  order	  to	  gain	  handy	  tips	  easy	  to	  understand	  by	  explanations	  and	  

advices.	  

	  
	  
Content:	  
	  
Unit	  1.It’s	  my	  job.	  Grammar	  	  “ING	  “form	  and	  “To”	  infinitive	  

1. .	  Make	  your	  own	  point.	  
2. Exercises	  lexical-‐grammatical	  

Unit	  II:.Food	  and	  agriculture.	  
1. Grammar	  Past	  simple	  and	  Present	  Perfect.	  
2. Precision	  Agriculture	  

Unit	  III	  :	  Bridges	  and	  tunnels.	  
	  

1. Grammar	  Passive	  Voice	  
2. .	  Exercises.Spot	  on	  techniques	  

Unit	  IV	  :	  	  .	  Plastic.	  

1. 	  History	  and	  property	  of	  plastics	  
2. Grammar	  Ability	  and	  Inability	  verbs.	  

Unit	  V:	  Alternative	  Energy.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  Grammar	  Past	  Continuous	  and	  Past	  simple	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  	  .	  Energy	  Innovation	  
	  
Unit	  VI.	  Aeronautic	  .	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  first	  and	  second	  conditional	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  Project	  on	  energy	  terms.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  	  Diagram	  of	  flying	  machines	  
	  
	  
Unit	  VII..Future	  homes.Grammar	  Obligation	  and	  necessity	  Have	  to;	  Must	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  Projects	  on	  future	  homes	  
	  
Unit	  VIII	  .	  Transport.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  Grammar	  Compund	  nouns	  and	  adjectives	  
	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical	  .	  
	  	  	  	  	  	  	  	  3.	  	  	  	  	  European	  project.	  
	  



 
 

 
 

	  
Unit	  IX	  .	  Petroleum	  	  

	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  Present	  tenses	  review.	  

	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  Petroleum	  technology.	  

Unit	  X.	  Envornmental	  engeneering.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  Grammar	  Reported	  Speech,Time	  expression	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical	  
Unit	  XI	  .Robotics	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  Causing	  preventing	  and	  enabling	  links,come	  to,make,prevent,allow,enable	  to,let.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical	  

Unit	  XII.	  Household	  Technology.	  
	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  Grammar	  Question	  review	  with	  Wh;Reporting	  request	  	  with	  verbs	  	  come	  to,make,do,have	  and	  take.	  
	  	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  	  Exercises	  Lexical	  -‐Grammatical	  

	  Unit	  XIII..	  Defence	  Technology.	  
	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  Grammar	  Future	  Arrangemants.	  
	  	  	  	  	  	  2.	  	  	  	  	  Grammar	  Complex	  sentences	  review	  
Unit	  XIV.	  Electronics	  
	  	  	  	  	  	  1.	  	  	  	  	  	  Exercises	  lexical-‐grammatical.	  
Unit	  XV.	  Career	  development	  
	  

	  
Refences: 
 

o “Technology 2” By Eric .H.Glendinning and   Alison POHL-  ISBN    10: 0194569535 / 0-19-456953-5  
  Oxford English for Career ,          University Publishers 2012-2013   

o www.oup .com/elt/oefc    (extra internet materials) 
	  

	  
ASSESSMENT	  OF	  THE	  STUDENTS:	  	  
	  

ASSESSMENT	   GRADES	  IN	  %	  	  
TEST	  	  I	   25	  %	  
TEST	  II	   25%	  
ANNUAL	  TEST	  	  	   10	  %	  
	  FINAL	  TEST	  	   40	  %	  	  

	  
	  
Grading	  conversion	  is	  based	  on	  the	  total	  assessment	  in%,	  41-‐100%	  grades	  5-‐10	  progressively.	  
The	  student,	  resulting	  in	  less	  than	  75%	  attendance	  for	  the	  period	  belonging	  to	  each	  partial	  examination,	  the	  period	  for	  which	  
will	  be	  tested,	  will	  not	  be	  included	  in	  the	  relevant	  exam,	  will	  be	  evaluated	  with	  M.	  
	  
	  
Subject	  Format:	  	  
	  
	  
The	  course	  will	  be	  assessed	  on	  the	  basis	  of	  two	  partial	  exams,	  assignments	  and	  a	  final	  exam.	  Points	  received	  will	  be	  cumulative.	  
Exams	  will	  not	  be	  renewed,	  for	  any	  reason.	  If	  students	  will	  miss	  an	  exam	  without	  a	  major	  reason,	  then	  they	  will	  lose	  points	  for	  
that	  exam	  .	  For	  each	  exam	  you	  will	  be	  warned	  by	  my	  side	  when	  they	  will	  attend.	  
	  
Communication:	  	  
	  
.	  If	  you	  have	  any	  problems	  or	  questions,	  please	  send	  e-‐mail	  with	  the	  subject	  "MKT	  110".If	  you	  have	  any	  problems	  or	  questions,	  

please	  notify	  the	  secretary	  of	  the	  university.Calls	  to	  my	  personal	  number	  or	  landline	  phones	  are	  not	  appropriate:	  pray	  not	  use	  

them.	  Before	  asking	  a	  question,	  make	  sure	  that	  the	  information	  you	  did	  not	  find	  the	  official	  website	  of	  DU.	  Please	  direct	  

questions	  about	  the	  course	  content,	  such	  as	  questions	  prefer	  to	  answer	  in	  the	  auditorium	  in	  the	  presence	  of	  a	  broad	  measure	  

of	  students.	  

	  
	  



 
 

 
 

Email:	  Each	  student	  has	  a	  duty	  to	  check	  e-‐mail	  regularly.	  Many	  assignments	  and	  announcements	  will	  be	  made	  only	  by	  email.	  
	  
	  
Honesty	  Code:	  
	  
It	  is	  not	  permitted	  to	  work	  in	  groups	  for	  homework,	  as	  they	  are	  individual	  also	  they	  are	  not	  allowed	  copying	  in	  exams,	  which	  is	  
punished.	  
	  
	  

	  

	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   FIZ	  151_	  FIZIKE	  1	  
Pedagogu:	  	   Silvana	  Miço	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Ky	  kurs	  ofrohet	  për	  studentët	  e	  shkencave	  dhe	  të	  inxhinierisë	  dhe	  përfshin	  studimin	  e	  mekanikës	  dhe	  termodinamikës.	  Temat	  
që	   do	   të	   trajtohen	   përfshijnë	   idetë	   njutoniane	   të	   hapësirës,	   kohës	   dhe	   lëvizjes,	   ligjet	   e	   ruajtjes	   në	  mekanikë,	   lëkundjet	   dhe	  
valët,	  fluidet,	  teorinë	  kinetike	  të	  gazeve	  dhe	  parimet	  e	  termodinamikës.	  Ky	  kurs	  synon	  përvetësimin	  e	  koncepteve	  dhe	  parimeve	  
bazë	  si	  dhe	  aftësimin	  e	  studentëve	  në	  zgjidhjen	  e	  problemave;	  motivimin	  e	  studentëve	  përmes	  shembujve	  praktikë	  nga	  jeta	  e	  
përditshme	   që	   demonstrojnë	   rolin	   e	   fizikës	   në	   disiplina	   të	   tjera	   si	   inxhinieria,	  matematika,	   kimia,	   biologjia	   dhe	   informatika;	  
pajisjen	   e	   studentëve	   me	   një	   kornizë	   konceptuale	   për	   ristrukturimin	   e	   njohurive	   të	   tyre,	   duke	   pretenduar	   kalimin	   e	   tyre	  
gradualisht	  nga	  niveli	  i	  njohjes	  në	  nivelin	  e	  studimit	  të	  fizikës.	  Ky	  kurs	  përmbush	  kërkesat	  e	  formimit	  të	  përgjithshëm	  universitar	  
për	  studentët	  e	  shkencave	  dhe	  të	  inxhinierisë.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione	  janë:	  	  
	  
	  

1. Shkenca.	  Metoda	  shkencore.	  Teoritë	  fizike	  dhe	  struktura	  e	  tyre.	  Vektorët	  dhe	  veprimet	  me	  vektorë.	  Matjet.	  Njësitë	  
bazë	  në	  SI.	  Strategjia	  e	  zgjidhjes	  së	  problemave	  

2. Sistemi	  i	  referimit	  dhe	  koordinatat.	  Zhvendosja	  dhe	  shpejtësia.	  Nxitimi.	  Ekuacionet	  e	  lëvizjes	  .	  Rënia	  e	  lirë.	  Lëvizja	  dy	  
dimensionale	  	  

3. Lëvizja	  e	  lakuar.	  Vektorët	  e	  zhvendosjes,	  shpejtësisë	  dhe	  nxitimit.	  Lëvizja	  me	  nxitim	  konstant.	  Lëvizja	  e	  trupit	  të	  
hedhur	  në	  një	  kënd	  me	  horizontin.	  Pika	  materiale	  në	  lëvizje	  rrethore.	  Inercia.	  Ligji	  i	  parë	  i	  Njutonit.	  Koncepti	  i	  forcës	  
dhe	  i	  masës.	  

4. Ligji	  i	  dytë	  i	  Njutonit.	  Forca	  e	  rëndesës	  dhe	  pesha.	  Ligji	  i	  tretë	  i	  Njutonit.	  Aplikime.	  Detyra	  themelore	  e	  mekanikës	  
klasike.	  Lëvizja	  nën	  veprimin	  e	  një	  force	  konstante,	  forcës	  së	  fërkimit	  dhe	  forcës	  rezistente	  që	  varet	  nga	  shpejtësia	  	  

5. Dinamika	  e	  lëvizjes	  së	  lakuar.	  Forcat	  që	  varen	  nga	  distance.	  Puna	  e	  një	  force	  konstante.	  Puna	  e	  kryer	  nga	  një	  forcë	  e	  
ndryshueshme.	  Energjia	  kinetike.	  Teorema	  e	  energjisë	  kinetike.	  Fuqia	  	  

6. Energjia	  potenciale.	  Forcat	  konservative	  dhe	  jokonservative.	  Energjia	  potenciale	  gravitacionale,	  e	  elasticitetit	  dhe	  
elektrike.	  Ligji	  i	  ruajtjes	  së	  energjisë	  mekanike.	  Grafiku	  i	  energjisë	  dhe	  ekuilibri	  i	  sistemit.	  Provim	  i	  Pjesshëm	  1	  

7. Impulsi	  dhe	  goditjet.	  Impulsi	  linear	  dhe	  ligji	  i	  ruajtjes	  së	  impulsit.	  Goditjet	  elastike	  dhe	  joelastike	  njëdimensionale.	  
Goditjet	  dy	  dhe	  tre	  dimensionale.	  Qendra	  e	  masës.	  Goditjet	  elastike	  qendrore	  në	  lidhje	  me	  qendrën	  e	  masës.	  
Zhvendosja	  këndore.	  Shpejtësia	  këndore.	  Nxitimi	  këndor.	  Kinematika	  e	  lëvizjes	  rrotulluese.	  	  

8. Momenti	  i	  inercisë.	  	  Njehsimi	  i	  momentit	  të	  inercisë.	  Momenti	  rrotullues.	  Ligji	  themelor	  i	  dinamikës	  së	  lëvizjes	  
rrotulluese.	  Kushtet	  e	  ekuilibrit	  të	  trupit	  të	  ngurtë.	  Puna	  dhe	  energjia	  në	  lëvizjen	  rrotulluese.	  Momenti	  i	  sasisë	  së	  
lëvizjes.	  Lëkundjet	  e	  thjeshta	  harmonike.	  Shndërrimet	  energjitike	  në	  lëkundjet	  e	  thjeshta	  harmonike.	  	  

9. Sistemet	  lëkundëse.	  Lëkundjet	  që	  shuhen.	  Lëkundjet	  e	  detyruara	  dhe	  rezonanca	  .	  Valët	  mekanike.	  Përhapja	  e	  valës	  
dhe	  karakteristikat	  e	  saj.	  Ekuacioni	  dhe	  energjia	  e	  vales.	  Pasqyrimi,	  përthyerja	  dhe	  shpërhapja	  e	  valës.	  Difraksioni.	  
Valët	  zanore.	  Efekti	  Dopler	  

10. Mbivendosja	  dhe	  valët	  e	  qendrueshme.	  Parimi	  i	  mbivendosjes.	  Interferenca	  e	  valëve.	  Valët	  e	  qendrueshme	  në	  korda	  
dhe	  shtyllat	  e	  ajrit.	  Rrahjet.	  Mekanika	  e	  fluideve.	  Trysnia.	  Tensioni	  sipërfaqësor.	  Dinamika	  e	  fluideve.	  Ekuacioni	  i	  
Bernulit.	  Rrjedhime.	  Ligji	  i	  Arkimedit	  	  

11. Provim	  i	  Pjesshëm	  2.	  Temperatura	  dhe	  ligji	  zero	  i	  temperaturës.	  Bymimi	  termik	  i	  lëngjeve	  dhe	  trupave	  të	  ngurtë.	  
Përshkrimi	  makroskopik	  i	  gazit	  ideal.	  	  

12. Teoria	  kinetike	  e	  gazeve.	  Shpërndarja	  e	  molekulave	  sipas	  shpejtësive.	  Energjia	  në	  proceset	  termike	  dhe	  parimi	  i	  parë	  i	  
termodinamikës.	  Nxehtësia	  dhe	  energjia	  e	  brendshme.	  Nxehtësia	  specifike.	  Puna	  në	  proceset	  termodinamike	  dhe	  
energjia	  e	  brendshme	  

13. Parimi	  i	  parë	  i	  termodinamikës.	  Zbatime	  të	  parimit	  të	  pare.	  Nxehtësitë	  specifike	  molare	  të	  gazit	  ideal.	  Proceset	  
adiabatike.	  Nxehtesia	  latente	  dhe	  shndërrimet	  fazore	  

14. Mekanizmat	  e	  shkëmbimit	  të	  energjisë	  në	  proceset	  termike.	  Motori	  termik,	  entropia	  dhe	  parimi	  i	  dytë	  i	  
termodinamikës.	  Proceset	  e	  kthyeshme	  dhe	  të	  pakthyeshme.	  Cikli	  Karno	  	  

15. Pompa	  termike	  dhe	  frigoriferi.	  Aplikime.	  Entropia.	  Provim	  Final	  
	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare	  janë:	  
	  

1. Vektorët	  dhe	  veprimet	  me	  vektorë.	  Njësitë	  bazë	  në	  SI.	  Strategjia	  e	  zgjidhjes	  së	  problemave	  	  
2. Kinematika.	  Ekuacionet	  e	  lëvizjes.	  Rënia	  e	  lirë.	  Lëvizja	  dy	  dimensionale	  
3. Lëvizja	  me	  nxitim	  konstant.	  Lëvizja	  e	  trupit	  të	  hedhur	  në	  një	  kënd	  me	  horizontin	  
4. Ligji	  i	  parë	  i	  Njutonit.	  Ligji	  i	  dytë	  i	  Njutonit.	  Forca	  e	  rëndesës	  dhe	  pesha.	  Ligji	  i	  tretë	  i	  Njutonit.	  Aplikime.	  Zgjidhja	  e	  

detyrës	  themelore	  të	  mekanikës	  klasike	  	  
5. Puna	  e	  një	  force	  konstante.	  Puna	  e	  kryer	  nga	  një	  forcë	  e	  ndryshueshme.	  Energjia	  kinetike.	  Teorema	  e	  energjisë	  

kinetike.	  Energjia	  potenciale.	  Ligji	  i	  ruajtjes	  së	  energjisë	  mekanike	  	  



 
 

 
 

6. Impulsi	  dhe	  goditjet.	  Impulsi	  linear	  dhe	  ligji	  i	  ruajtjes	  së	  impulsit.	  Kinematika	  e	  lëvizjes	  rrotulluese	  	  
7. Impulsi	  linear	  dhe	  ligji	  i	  ruajtjes	  se	  impulsit.Goditjet	  nje	  dhe	  dy-‐dimensionale.	  Kinematika	  e	  levizjes	  rrotulluese	  	  
8. Njehsimi	  i	  momentit	  të	  inercisë.	  Ligji	  themelor	  i	  dinamikës	  së	  lëvizjes	  rrotulluese.	  Lëkundjet	  e	  thjeshta	  harmonike	  

Shndërrimet	  energjitike	  në	  lëkundjet	  e	  thjeshta	  harmonike	  	  
9. Sistemet	  lëkundëse.	  Valët	  mekanike.	  Pasqyrimi,	  përthyerja	  dhe	  shpërhapja	  e	  valës.	  Difraksioni.	  Efekti	  Dopler	  
10. Interferenca	  e	  valëve.	  Valët	  e	  qendrueshme	  në	  korda	  dhe	  shtyllat	  e	  ajrit.	  Mekanika	  e	  fluideve.	  Ekuacioni	  i	  Bernulit.	  

Rrjedhime.	  
11. Përshkrimi	  makroskopik	  i	  gazit	  ideal	  
12. Teoria	  kinetike	  e	  gazeve.	  Nxehtësia	  dhe	  energjia	  e	  brendshme.	  Puna	  në	  proceset	  termodinamike	  dhe	  energjia	  e	  

brendshme	  
13. Parimi	  i	  parë	  i	  termodinamikës.	  Zbatime	  të	  parimit	  të	  pare.	  Nxehtësitë	  specifike	  molare	  të	  gazit	  ideal	  	  
14. Parimi	  i	  dytë	  i	  termodinamikës.	  Proceset	  e	  kthyeshme	  dhe	  të	  pakthyeshme.	  Cikli	  Karno	  Zbatime	  	  
15. Entropia.	  Ushtrime	  per	  perseritje	  	  

	  
	  

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%.	  
	  

Piket	  (%)	   MOSFREKUENTIM	  Seminare	  <	  75%	   <	  40	   40-‐49	   50-‐59	   60-‐69	   70-‐79	   80-‐89	   90-‐100	  

Nota	   M	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
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,	   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.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
Në	  qoftë	  se	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “FIZ151”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ151_Urgjent”	  në	  qoftë	  se	  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:	  
FIZ151.	   Përpara	   se	   studentët	   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	  nëpërmjet	  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	  që	  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	  	  	   FIZ	  152	  Fizikë	  2	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Trajtimi	  i	  njohurive	  baze	  te	  analizes	  matematike,	  algjebres	  lineare	  si	  dhe	  te	  matematikes	  financiare	  si	  dhe	  aplikime	  te	  thjeshta	  
te	  tyre	  ne	  ekonomi.	  Problematika	  e	  shqyrtuar	  do	  te	  kete	  te	  beje	  me	  ekuacionet	   lineare,	   jolineare,	  perqindjet	  dhe	   llogaritja	  e	  
interesit,	  derivati,	  integrali	  i	  funksionit,	  vargjet	  dhe	  serite,	  matricat	  dhe	  sistemet	  e	  ekuacioneve	  lineare.	  	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  e	  Leksioneve	  

1. Vetitë	  e	  ngarkesave	  elektrike.	  Përçuesit	  dhe	  izolatorët.	  Ligji	  i	  Kulonit.	  Fusha	  elektrike.	  Vijat	  e	  fushës	  elektrike.	  Lëvizja	  e	  
grimcave	  të	  ngarkuara	  në	  një	  fushë	  elektrike	  të	  njëtrajtshme	  .	  Fluksi	  elektrik.	  Teorema	  e	  Gausit	  

2. Zbatime	   të	   ligjit	   të	   Gausit	   për	   një	   shpërndarje	   simetrike	   të	   ngarkesave.	   Përcjellësit	   në	   ekuilibër	   elektrostatik.	  
Potenciali	  elektrik.	  Diferenca	  e	  potencialeve.	  Ndryshimi	  i	  potencialit	  në	  një	  fushë	  elektrike	  të	  njëtrajtshme.	  Potenciali	  
elektrik	  dhe	  energjia	  potenciale.	  Lidhja	  e	  fushës	  elektrike	  me	  potencialin	  elektrik.	  

3. Potenciali	   elektrik	   për	   një	   shpërndarje	   te	   vazhduar	   ngarkesash.	   Potenciali	   elektrik	   i	   një	   përcjellësi	   të	   ngarkuar.	  
Kapaciteti.	  Lidhja	  e	  kondensatorëve.	  Energjia	  e	  kondensatoreve	  të	  ngarkuar.	  Kondensatorët	  me	  dielektrikë.	  

4. Rryma	  elektrike.	   Rezistenca	  dhe	   ligji	   i	  Omit.	   Superpërcjellësit.	   Energjia	   dhe	   fuqia	   elektrike.	  Burimet	   e	   fem.	   Lidhja	   e	  
rezistencave	  në	  seri	  dhe	  paralel.	  Ligjet	  e	  Kirkofit.	  Qarku	  RC.	  	  

5. Fusha	  magnetike.	   Induksioni	   i	   fushës	  magnetike	  dhe	   forca	  magnetike.Lëvizja	  e	  një	  grimce	   të	  ngarkuar	  në	  një	   fushë	  
magnetike	  të	  njëtrajtshme.Veprimi	   i	   forcës	  magnetike	  mbi	  përcjellësit	  me	  rrymë.	  Momenti	   rrotullues	  në	  një	  kontur	  
me	   rrymë.	   ërcjellësit	   me	   rrymë.	  Momenti	   rrotullues	   në	   një	   kontur	  me	   rrymë.	   Ligji	   Bio-‐Savart.	   Bashkëveprimi	   i	   dy	  
përcjellësave	  paralele	  me	  rrymë.	  

6. Ligji	   i	   Amperit.	   Fusha	  magnetike	   e	   një	   solenoidi.	   Ligji	   i	   Faradeit	   i	   induksionit.	   Aplikime	   të	   ligjit	   të	   Faradeit.	   F.e.m	   e	  
induktuar.	  Ligji	  i	  Lencit.	  Fusha	  elektrike	  e	  induktuar.	  Gjeneratorët.	  Autoinduksioni.	  Energjia	  e	  fushës	  magnetike	  .	  

7. Valët	   elektromagnetike	   dhe	   ekuacionet	   e	   Maksuellit.	   Shpejtësia	   e	   valës	   elektromagnetike.	   Zbulimi	   i	   Herzit.	  
Karakteristikat	  e	  valëve	  elektromagnetike.	  Spektri	  i	  valëve	  elektromagnetike.	  Ngjyrat.	  Natyra	  e	  dritës.	  Modeli	  i	  rrezes	  
dritore	  në	  optikën	  gjeometrike.	  Pasqyrimi	  i	  valëve.	  

8. Përthyerja	  e	   valëve.	  Dispersioni	   i	   dritës	  dhe	  prizmi.	  Parimi	   i	  Hygensit.	   Pasqyrimi	   i	   plotë	   i	   brendshëm.	  Fibrat	  optike.	  
Shëmbëllimet	  e	  formuara	  nga	  pasqyrat	  e	  rrafshëta.	  Shëmbëllimet	  e	  formuara	  nga	  pasqyrat	  sferike.	  	  

9. Shëmbëllimet	  e	  formuara	  nga	  përthyerja.	  Lentet	  e	  holla.	  Eksperimenti	   i	  Jungut	  me	  dy	  carje.	   Interferenca	  me	  valët	  e	  
dritës.	  Ndryshimi	  i	  fazës	  gjatë	  pasqyrimit.	  Interferenca	  në	  shtresat	  e	  holla.	  

10. Tablloja	   e	   difraksionit.	   Rezolucioni	   i	   një	   çarjeje	   të	   vetme	   dhe	   hapjeve	   rrethore.	   Rrjeta	   e	   difraksionit.	   Difraksioni	   i	  
rrezeve	   X.	   Hapësira	   dhe	   koha	   në	   mekanikën	   klasike.	   Parimi	   i	   relativitetit	   i	   Galileit.	   Eteri	   dhe	   shpejtësia	   e	   dritës.	  
Eksperimenti	  i	  Majkelson-‐	  Morlit.	  

11. Teoria	   speciale	   e	   relativitetit.	   Rrjedhime	   të	   postulateve	   të	   Ajnshtajnit.	   Transformimet	   e	   Lorentz-‐it.	   Dinamika	  
relativiste.	  

12. Hipoteza	  e	  Plankut.	  Efekti	  fotolektrik.	  Efekti	  Kompton.	  
13. Fotonet	  dhe	  valët	  elektromagnetike.	  Hipoteza	  e	  De	  Brojlit.	  Valët	  lëndore	  si	  valë	  probabiliteti.	  	  	  
14. Parimi	  i	  papërcaktueshmërisë	  së	  Hajzenbergut.	  	  Gjëndja	  e	  elektronit	  në	  mekanikën	  kuantike.	  Ekuacioni	  i	  Shrodingerit.	  
15. Modeli	  kunto-‐mekanik	  i	  atomit.	  Përmbledhje.	  

	  
Temat	  e	  Seminareve	  

1. Ligji	  i	  Kulonit.	  Intensiteti	  i	  fushes.	  Ligji	  i	  Gaussit	  
2. Potenciali	  elektrik.Energjia	  potenciale	  
3. Kondensatorët.	  Lidhja	  e	  tyre	  në	  qark.	  Energjia	  e	  grumbulluar	  në	  kondesatorët	  e	  ngarkuar.	  
4. Rryma	  elektrike.	  Ligji	  i	  Omit.	  Energjia	  dhe	  fuqia	  elektrike.	  Ligjet	  e	  Kirkofit.	  
5. Induksioni	   i	   fushës	   magnetike	   dhe	   forca	   magnetike.	   Lëvizja	   e	   një	   grimce	   të	   ngarkuar	   në	   një	   fushë	   magnetike	   të	  

njëtrajtshme.	  Ligji	  i	  Amperit.	  
6. Induksioni	  elektromagnetik.	  Ligji	  i	  Faradeit.	  
7. Valët	   elektromagnetike	   dhe	   ekuacionet	   e	   Maksuellit.	   Modeli	   i	   rrezes	   dritore	   në	   optikën	   gjeometrike.	   Pasqyrimi	   i	  

vaëve.	  
8. Përthyerja	   e	   valëve.	   Parimi	   i	   Hygensit.	   Pasqyrimi	   i	   plotë	   i	   brendshëm.	   Shëmbëllimet	   e	   formuara	   nga	   pasqyrat	   e	  

rrafshëta.	  Shëmbëllimet	  e	  formuara	  nga	  pasqyrat	  sferike.	  
9. Shëmbëllimet	  e	   formuara	  nga	  përthyerja.	  Lentet	  e	  holla.	   Interferenca	  me	  valët	  e	  dritës.	   	   Interferenca	  në	  shtresat	  e	  

holla.	  
10. Difraksioni.	  Rrjeta	  e	  difraksionit.	  Difraksioni	  i	  rrezeve	  X.Teoria	  speciale	  e	  relativitetit.	  Rrjedhime	  të	  postulateve	  të	  

Ajnshtajnit.Transformimet	  e	  Lorentzit.	  
11. Dinamika	  relativiste.	  
12. Hipoteza	  e	  Plankut.	  	  Efekti	  fotolektrik.	  Efekti	  Kompton.	  
13. Hipoteza	  e	  De	  Brojlit.	  Valët	  lëndore	  si	  valë	  probabiliteti.	  	  	  



 
 

 
 

14. Parimi	  i	  papercaktueshmerisë	  	  së	  Hajzenbergut.	  	  Gjëndja	  e	  elektronit	  në	  mekanikën	  kuantike.	  
15. Ekuacioni	  i	  Shrodingerit.	  	  Modeli	  kuntomekanik	  i	  atomit.	  

 
	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o “Hyrje	  në	  Fizikë	  VOL2”,	  J.	  Mandili,	  S.	  Mico,	  
o “Ushtrime	  dhe	  problema	  të	  fizikës	  moderne”,	  J.Mandili,	  S.Mico,	  E	  Myftaraj,	  V.Tahiri.	  
 	  

	  
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	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  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:	  	  
Lenda	   do	   te	   vleresohet	   mbi	   bazen	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nese	  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	  me	  subjektin	  “FIZ	  152”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ	  152”	  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:	  FIZ	  
370	  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	  nërpërmjet	  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	  	   FIZ	  221	  	  Termodinamikë	  	  	   
Pedagogu:	   Prof.Dr.	  Bilal	  Shkurtaj	  	  

Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  leksione	  /2	  seminare	  ,	  1	  laboratore	  	  
Kredite:	  	   	   8	  

Objektivat	  e	  lëndeë:	  	  
Në	   përfundim	   të	   këtij	   kursi	   studenti	   duhet	   të	   jetë	   i	   aaftë	   :	   Të	   vlerësojë	   	   gjëndjen	   e	   lëndës	   ,	  madhësitë	   që	   karakterizojnë	  
gjëndjen	  e	  lëndës	  në	  bazë	  	  të	  teorisë	  molekulare	  kinetike.Të	  njohë	  parimet	  e	  termodianmikës	  dhe	  transformimet	  energjetike	  në	  
sistemet	  termodinamik.Zbatimin	  e	  ligjeve	  të	  termodianmikës	  në	  teknikë.	  Vetitë	  e	  lëndës	  në	  gjëndje	  të	  gastë	  ,	  të	  ngurtë	  dhe	  të	  
lëngët	  dhe	   transformimet	   fazore	   .	   Të	   zgjidhë	  probleme	   të	  ndryshme	  që	  bazohen	  në	   zbatimin	  e	   ligjeve	   të	   teorisë	  molekulare	  
kinetike	   dhe	   të	   termodinamikës.	   Nëpërmjet	   punëve	   të	   laboratorit	   të	   shikojëpraktikisht	   zbatimin	   dhe	   vëtrtetësinë	   e	   këtyre	  
ligjeve.	  

Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Bazat	  e	  teorisë	  molekulare	  kinetike	  Ndërtimi	  i	  lëndës.	  Temperatura	  .	  Shkallët	  e	  temperaturës.	  	  
2. Ligjet	  eksperimental	  të	  gazeve	  ideale.	  Ligji	  i	  Avogadros.	  Ekuacioni	  i	  gjendjes	  së	  gazit	  ideal.	  
3. 	  Ekuacioni	  themelor	  i	  teorisë	  molekulare	  kinetike	  Rjedhime	  
4. Varësia	  e	  temperaturës	  nga	  energjia	  kinetike.	  Ligji	  i	  Daltonit.	  Numuri	  i	  molekulave	  në	  njësinë	  e	  vëllimit	  .	  
5. 	  Element	  të	  teorisë	  së	  probabilitetit.	  Madhësitë	  e	  rastit	  .	  Vlera	  mesatare.	  
6. Shpërndarja	  e	  molekulave	  sipas	  shpejtësive.Vijat	  statistikore	  të	  shpërndarjeve	  
7. Ligji	  i	  shpërndarjes	  së	  shpejtësive	  sipas	  Maksëellit.Përcaktimi	  i	  shpejtësive	  të	  molekulave	  	  
8. Matja	  e	  shpejtësive	  të	  molekulave.	  
9. Shperndarja	  e	  Bolcmanit.	  Shpërndarja	  e	  Maksёell-‐Bolcmanit	  
10. Goditjet	  ndërmjet	  molekulave	  .	  Gjatësia	  mesatare	  e	  rrugës	  së	  lirë.	  Energjia	  e	  brëndëshme	  e	  gazit.Shkallët	  e	  lirisë.	  	  
11. Kufizimet	  e	  fizikës	  klsike	  të	  Maksёellit.	  
12. Objekti	  i	  termodinamikës.	  Sistemet	  dhe	  gjendjet	  termodinamike.	  Ekuilibri	  termodinamik.	  Pasrimi	  zero.	  
13. Energjie	  brëndëshme	  e	  sistemit.	  Puna.	  
14. Nxehtësia	  
15. Parimi	  i	  parë	  i	  termodinamikës	  .	  Zbatime.	  
16. Parimi	  i	  parë	  .	  Zbatime	  
17. 	  Provimi	  i	  parë	  i	  pjesshëm.	  
18. 	  Kalorimetria.	  Kapaciteti	  termik	  i	  trupave.	  
19. Nxehtësitë	  specifike	  .	  Relacioni	  i	  Majerit.	  
20. 	  Matja	  e	  kapacitetit	  termik	  specifik.	  
21. 	  Proceset	  e	  kthyeshme	  dhe	  të	  pakthyeshme	  
22. Parimi	  i	  dytë	  i	  termodinamikës	  
23. Cikli	  i	  Karnoit.	  	  
24. Motorët	  me	  benzinë	  dhe	  motorët	  diezel.Makinat	  me	  avull.Frigoriferët	  dhe	  pompat	  e	  nxehtësisë	  
25. 	  Rendimenti	  i	  një	  makine	  termike.	  
26. Cilki	  ideal	  i	  Karnoit	  
27. Shkalla	  	  termodinamike	  e	  temperaturës	  
28. Teorema	  e	  Klauziusit	  
29. 	  Entropia	  .	  ndryshimi	  i	  entropisë	  në	  proceset	  e	  kthyeshëm.dhe	  të	  pakthyeshëm.	  

30. Konkluzione	  termodinamike	  mbi	  entropinë.Kuptiomi	  molekular	  i	  entropisë.Parimi	  i	  tretë	  	  termodinamikës	  
31. Proceset	  politropik.	  Ekuacioni	  themelor	  i	  termodinamikës..	  Enegjia	  e	  lirë	  ..	  
32. 	  Provimi	  i	  dytë	  i	  pjesshëm.	  
33. Entalpia	  .	  Entalpia	  e	  	  	  +lirë.Entalpia	  dhe	  reaksionet	  kimik.	  
34. Gazet	  reale.	  Forcat	  e	  Van	  der	  Valsit.	  



35. Ekuacioni	  i	  gjendjes	  së	  gazit	  real.Izotermat	  e	  Va	  nder	  Valsit	  
36. Efekti	  Xhaul	  Tomson.Lëngëzimi	  i	  gazeve.	  
37. Ndërtimi	  molekular	  dhe	  vetitë	  e	  lëngjeve.Tensioni	  sipërfaqësor.	  
38. Formula	  e	  Laplasit	  .	  Dukuria	  e	  lagies.	  	  
39. 	  Dukuritë	  kapilare	  .	  Kalimet	  fazore.	  
40. Avullimi	  dhe	  vlimi	  i	  lëngjeve.Ekuacioni	  i	  Klaperon	  	  Klauziusit.	  	  
41. Trupat	  e	  ngurtë.	  Shkrirja	  dhe	  kristalizimi.	  Vetitë	  termike	  të	  trupave	  të	  ngurtë.Kapaciteti	  termik.	  	  
42. Dukuritë	  e	  transportit	  .	  Difuzioni.	  Përcjellshmëria	  termike.	  
43. Konveksioni	  .	  Rrezatimi.	  Fërkimi	  i	  brëndshëm.	  	  
44. -‐Solucionet	  .	  Difuzioni.	  -‐	  Osmoza	  .	  Krioskopia.	  
45. -‐	  Detyra	  të	  kursit	  	  	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  ne	  seminare:	  

1. Temperatura	  .	  Shkallët	  e	  temperaturave	  
2. 	  Ligjet	  eksperimentale	  të	  gazeve	  idealë.	  
3. 	  Ekuacioni	  i	  pёrgjithshёm	  i	  gjёndjes	  sё	  gazit	  ideal	  
4. 	  Ekuacioni	  i	  pёrgjithshёm	  i	  gjёndjes	  sё	  gazit	  ideal	  
5. Rrjedhime	  të	  ekuacionit	  themelor	  të	  teorisë	  molekulare	  kinetike	  .	  
6. Shpërndarja	  e	  molekulave	  sipas	  shpejtësive	  .	  Shpërndarja	  e	  Boltzmanit.	  
7. 	  Energjia	  e	  brëndëshme	  .	  Puna	  .	  Nxehtësia	  .	  
8. Parimi	  i	  parë	  i	  termodinamikës	  .	  	  
9. 	  Parimi	  i	  parё	  i	  termodinamikёs.	  
10. Zbatime	  të	  parimit	  të	  parë	  të	  termodinamikës.	  
11. Kalorimetria	  .	  	  
12. 	  Kalorimetria	  
13. Nxehtësitë	  specifike	  .	  Relacioni	  i	  Majerit	  .	  
14. Parimi	  i	  dytë	  i	  termodinamikës.	  	  
15. 	  Rendimenti	  i	  makinave	  termike.Temperatura	  absolute.	  
16. Rendimenti	  i	  makinave	  termike	  	  
17. 	  Entropia.	  
18. Entropia.	  
19. Potencialet	  termodinamik	  
20. Ekuacioni	  i	  gjëndjes	  së	  gazeve	  reale.	  
21. Dukuritë	  kapilare	  
22. Dukuritё	  kapliare.	  
23. 	  Kalimet	  fazore.	  Avullimi	  dhe	  vlimi	  i	  lëngjeve	  
24. 	  Kalimet	  fazore	  Avullimi	  dhe	  vlimi	  i	  lёngjeve	  
25. Vetitë	  termike	  të	  trupave	  të	  ngurtë.	  
26. .Transmetimi	  i	  nxehtësisë.	  Përcjellshmëria	  termike	  
27. Transmetimi	  i	  nxehtёsisё.	  Rezistenca	  termike	  	  
28. 	  Rrezatimi.	  
29. Difuzioni.	  Krioskopia.	  
30. Detyratё	  kursit	  

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

Punë	  Laboratori.	  (15	  orë)	  

1. Madhësitë.	  Ligjet.Parimet.Teoritё.	  Sistemi	  i	  njësive	  të	  matjes.	  Ekuacionet	  dimensioanle	  
2. Matja	  e	  mëdhsive	   fizike.	  Vlerёsimi	   i	   rёzultateve	  tё	  analizёs.	  Gabimet	  e	  matjes.Llojet	  e	  gabimeve	  tё	  matjes.Metodat	  

statistikore	  pёr	  vlerёsimin	  e	  rezultateve	  tё	  analizёs.	  Vlera	  mesatare	  dhe	  devijimi	  standard.	  
3. Studimi	  i	  ligjit	  të	  Boil	  –	  Mariotit.	  



4. 	  Studimi	  i	  ligjit	  të	  Sharlit.	  
5. Studfimi	  i	  ligjit	  tё	  bashkuar	  tё	  gazeve	  
6. 	  Përcaktimi	  i	  vlerës	  në	  ujë	  të	  kalorimetrit	  .	  
7. Përcaktimi	  i	  nxëhtësisë	  specifike	  të	  trupit	  të	  ngurtë	  me	  metodën	  e	  përzjerjeve.	  	  
8. 	  Përcaktimi	  i	  nxehtëisë	  specifike	  të	  lëngjeve	  me	  anë	  të	  elektrokalorimetrit	  .	  
9. Përcaktimi	  i	  nxehtësisë	  specifike	  të	  avullimit	  të	  ujit.	  
10. Përcaktimi	  i	  nxehtësisë	  specifike	  të	  shkrirjes	  së	  akullit	  ,	  duke	  përcaktuar	  më	  parë	  vlerën	  në	  ujë	  të	  kalorimetrit.	  	  
11. Përcaktimi	  i	  nxehtësisë	  specifike	  të	  shkrirjes	  së	  akullit.	  ,	  duke	  përcaktuar	  më	  parë	  kapacitetin	  termik	  të	  kalorimetrit.	  
12. Përcaktimi	  i	  koeficentit	  të	  tensionit	  sipërfaqësor	  me	  metodën	  e	  gypit	  kapilar.	  
13. .Përcaktimi	  i	  koeficentit	  të	  tensionit	  sipërfaqsor	  me	  metodën	  e	  pikatores.	  	  
14. Mbrojtja	  dhe	  vlerёsimi	  i	  punёve	  tё	  laboratorit	  
15. 	  Mbrojtja	  dhe	  vlerёsimi	  i	  punёve	  tё	  laboratorit.	  

Detyrat	  e	  kursit.	  

1. Transmetimi	  i	  nxehtёsisё	  me	  anё	  tё	  rrezatimit.	  
2. Parimi	  i	  dytё	  i	  termodinamikёs.	  Motorёt	  termik	  .	  Cikli	  Karno.	  
3. Makinat	  frigoriferike	  dhe	  pompat	  e	  nxehtёsisё.	  	  
4. Pёrcjellshmёria	  termike.	  Rezistenca	  termike.	  
5. Traansferimi	  i	  nxehtёsisё	  .	  Rrezatimi,	  Emetimi.	  Absorbimi.	  Pasqyrimi.Ftohja	  gjatё	  natёs	  .	  Efekti	  green	  house.	  
6. Pakthyeshmёria	  nё	  fizikё	  dhe	  entropia.	  

Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

1. B.	   Shkurtaj.	   Kurs	   i	   Fizikёs	   sё	   Pёrgjithshme	   .	   Pjesa	   e	   dytё	   .	   Fizika	  Molekulare	   dhe	   Termodinamika.	   Triptik.	  
Vlorё	  2009.(Literatura	  bazë)	  

2. Fatmir	  Sinoimeri,	  Zenun	  Mulaj,	  Bejo	  Duka.	  Fizika	  1.	  Shblu	  Tiranё	  1998.	  
3. P.Mazzoldi,	  M.	  Nigro,	  S.Voci.	  Fizica.	  Vol.1	  Mekanika-‐Termodinamika.	  EdiSES.	  NAPOLI	  2002.	  
4. Raimond	  A.	  Serway,	  Robert	  J.	  Beichner.	  	  	  Fisica.	  Per	  scienze	  ed	  ingegneria.	  Vol.2.	  EdiSES	  s,r.l.	  Napoli	  2002.	  
5. Hans	  C.	  Ohanian.	  Fizica.	  Zanichelli	  Editore	  .	  Bologna	  1996.	  	  
6. David	  Holliday,	  R.Resnic	  .	  	  Fundamentals	  of	  physics.	  USA	  2001	  

 
FORMAT	  E	  VLERЁSIMIT	  TE	  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.	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   FIZ	  231	  Optika	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Prof.As.Jorgo	  Mandili	  
Semestri	  	  	   Vjeshte	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Trajtimi	  i	  njohurive	  baze	  te	  analizes	  matematike,	  algjebres	  lineare	  si	  dhe	  te	  matematikes	  financiare	  si	  dhe	  aplikime	  te	  thjeshta	  
te	  tyre	  ne	  ekonomi.	  Problematika	  e	  shqyrtuar	  do	  te	  kete	  te	  beje	  me	  ekuacionet	   lineare,	   jolineare,	  perqindjet	  dhe	   llogaritja	  e	  
interesit,	  derivati,	  integrali	  i	  funksionit,	  vargjet	  dhe	  serite,	  matricat	  dhe	  sistemet	  e	  ekuacioneve	  lineare.	  	  	  
	  
Permbajtja	  e	  lendes:	  
Temat	  e	  Leksioneve	  

1. Retrospektivë	  mbi	  pjesëzat	  dhe	  valët.	  Pjesët	  klasike	  dhe	  karakteristikat	  e	  tyre.Valët.	  Ekuacioni	  valor	  
2. Valët	  njëdimensionale	  dhe	  valët	  harmonike.	  Faza	  dhe	  shpejtësia	  e	  fazës,	  amplituda	  dhe	  gjatësia	  e	  valës.	  Valët	  plane	  

dhe	  valët	  sferike.Valët	  e	  qëndrueshme.	  
3. Teoria	   elektromagnetike	   e	   dritës,	   ligjet	   bazë.	   Ekuacionet	   e	  Maksuellit	   dhe	   valët	   elektromagnetike.	   Spektri	   i	   valëve	  

elektromagnetike	  dhe	  rrezatimi.	  
4. Pasqyrat	  dhe	  shëmbëllimet.	  Thjerrat	  dhe	  shëmbëllimet.	  Sistemet	  optike.Shembëllimet	  dhe	  oberacionet	  optike.	  
5. Tablloja	  klasike	  e	  emetimit	  të	  dritës,	  modeli	  planetar	  dhe	  rrezatimi.	  Drita	  si	  valë	  kuazimonokromatike,	  jokoherente	  e	  

papolarizuar.	  Tablloja	  kuantike	  e	  emetimit	  të	  dritës.	  
6. Eksperimenti	  i	  Frank	  Herz,	  postulatet	  e	  	  	  	  Borit,	  Nivelet	  energjitike.	  Fotonet	  dhe	  teoria	  fotonike	  e	  dritës.	  Drita	  si	  fluks	  

fotonesh.	  Efekti	  fotoelektrik	  dhe	  ekuacioni	  i	  Ajnshtajnit.	  	  
7. Efekti	  i	  Komptonit	  dhe	  impulsi	  i	  fotonit.	  Cifti	  elektron-‐	  pozitron	  dhe	  jonizimi.	  Rrezet	  Rongten.	  
8. Shkalla	  e	  rrezatimeve	  magnetike.	  Burimet	  dhe	  detektorët.Diapazoni	  optik	  i	  rrezatimeve	  elektromagnetike.	  
9. Rrezatimi	   spontan	   dhe	   i	   detyruar.	   Rrezatimi	   lazer	   dhe	   holografia.	   Koherenca	   e	   burimeve	   dritore	   dhe	   koherenca	   e	  

rrezatimit.	  Koherenca	  kohore	  dhe	  hapsinore	  
10. Realizimi	   eksperimental	   i	   lëkundjeve	   koherente.	   Ligji	   i	   përgjithshëm	   i	   interferencial.	   Tipet	   e	   lokalizimit	   të	  

interferencës.	  Interferenca	  në	  membranat	  e	  holla.	  
11. Difraksioni	   i	   dritës.	   Parimi	   i	   Hygens-‐Frenelit.	   Difraksioni	   i	   Frenelit.	   Difraksioni	   i	   Fraunhoferit.	   Rrjeta	   e	   difraksionit.	  

Difraksioni	  i	  rrezeve	  Rontgen.	  
12. Optika	  gjeometrike	  si	  rast	  i	  veçantë	  i	  optikës	  valore.	  Parimi	  Fermat.	  Pasqyrimi	  i	  plotë	  i	  brendshëm.	  Fibrat	  optikë.	  
13. Sistemet	  optike.	  Aberracionet,	  shëmbëllimet,	  kriteri	  	  i	  Releit.	  Rritja	  e	  cilësisë	  së	  shëmbëllimit.	  Polarizimi	  i	  dritës.	  
14. Uniteti	  valor	  korpuskular	  i	  dritës.	  Teoria	  elektromagnetike	  e	  dritës.Teoria	  fotonike	  e	  dritës.	  Valë	  pjesëzat.Uniteti	  valor	  

korpuskular	  i	  rrezatimit.	  
15. Drita	   si	   valë	   probabiliteti.	   Eksperimenti	   me	   dy	   çarje	   për	   fotonet.Difraksioni	   si	   shpërndarje	   statistikore	   e	   fotoneve.	  

Funksioni	  valor	  i	  fotonit.	  Densiteti	  probabilitar.	  
	  
Temat	  e	  Seminareve	  

1. Valët	  klasike.	  Ekuacioni	  valor.	  
2. Valët	  Harmonike.	  Valët	  e	  qëndrueshme.	  
3. Ekuacionet	  e	  Maksëellit.	  Karakteristikat	  energjitike	  të	  valëve	  energjitike.	  
4. Shëmbëllimet	  në	  pasqyra.	  Shëmbëllimet	  në	  thjerra.	  
5. Valët	  e	  dritës.	  Polarizimi	  i	  dritës.	  
6. Nivelet	  energjitike.	  Teoria	  fotonike.	  
7. Efekti	  Kompton.	  Jonizimi.Anihilimi.	  
8. Rrezatimet	  elektromagnetike.	  Dedektorët.	  
9. Rrezatimi	  .Veti.	  Koherenca	  kohore	  dhe	  hapësinore.	  
10. Lëkundjet	  koherente.	  Interferenca.	  
11. Difraksioni	  i	  dritës.	  Difraksioni	  i	  rrezeve	  rontgen.	  
12. Mekanika	  valore.	  Fibrat	  optike.	  
13. Aberracionet	  e	  thjerrave.	  Polarizimi	  i	  dritës.	  
14. Teoria	  elektromagnetike	  e	  dritës.	  Valë-‐pjesëzat.	  
15. Difraksioni	  i	  fotoneve.	  Funksioni	  valor.	  

 
	  

Literatura	  bazw	  dhe	  ndihmwse:	  
o 	  “Mathematics	  for	  Economics	  and	  Business”,	  fifth	  edition,	  Jan	  Jacques.	  
o “Matematika	  per	  fakultetin	  e	  ekonomise”,	  M.	  Ramosacoj,	  L.Bezati	  	  
o ….	  
o …..	  
o …..	  

	  



 
 

 
 

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	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  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:	  	  
Lenda	   do	   te	   vleresohet	   mbi	   bazen	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nese	  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	  me	  subjektin	  “FIZ	  231”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ	  231”	  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:	  FIZ	  
370	  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	  nërpërmjet	  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	  	  	   FIZ	  261	  Mekanika	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Veledin	  Çako	  
Semestri	  	  	   Vjeshte	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Njohja,	  zbatimi	  dhe	  interpretimi	  i	  ligjeve	  apo	  parime	  që	  shprehin	  zhvillimin	  e	  dukurive	  te	  ndryshme	  te	  trajtuara	  ne	  mekanikën	  
klasike.	  	  Te	  kuptuarit	  e	  lidhjeve	  ndërmjet	  trajtave	  matematikore	  te	  shprehura	  nga	  mekanika	  Njutoniane	  dhe	  ajo	  Lagranzhiane	  
për	   të	   njëjtin	   ligj	   apo	   parim.	   Këto	   objektiva	   do	   të	   realizohen	   nëpërmjet	   trajtimit	   te	   ligjeve	   te	   rujtjes	   se	   energjisë,	   impulsit,	  
momentit	  të	  impulsit	  etj.	  	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lendes:	  
Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  leksione:	  

1. Detyra	  themelore	  e	  mekanikës	  së	  pikës	  materiale	  	  	  
2. Ligjet	  e	  Njutonit	  	  
3. Parimi	  i	  relativitetit	  të	  Galileut	  
4. Ligjet	  e	  ruajtjes	  	  
5. Problema	  të	  thjeshta	  të	  dinamikës	  jorelativiste	  
6. Zbatime	  te	  veprimit	  të	  fushave	  elektrike	  dhe	  magnetike	  konstante	  mbi	  grimcat	  e	  ngarkuara	  
7. Dinamika	  relativiste	  	  
8. Forcat	  në	  përpjesëtim	  të	  zhdrejtë	  me	  katrorin	  e	  largësisë	  
9. Mekanika	  e	  Lagranzhit	  
10. Ekuacionet	  e	  lëvizjes	  	  
11. Ligjet	  e	  ruajtjes	  dhe	  simetria	  e	  tyre	  
12. Lëvizja	  e	  trupit	  te	  ngurtë	  
13. Lëkundjet	  e	  vogla	  
14. Lëkundjet	  e	  detyruara	  
15. Ekuacione	  kanonike	  

	  
Tema	  II:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  seminare:	  

1. Detyra	  themelore	  e	  mekanikës	  së	  pikës	  materiale	  	  	  
2. Ligjet	  e	  Njutonit	  	  
3. Parimi	  i	  relativitetit	  të	  Galileut	  
4. Ligjet	  e	  ruajtjes	  	  
5. Problema	  të	  thjeshta	  të	  dinamikës	  jorelativiste	  
6. Zbatime	  te	  veprimit	  të	  fushave	  elektrike	  dhe	  magnetike	  konstante	  mbi	  grimcat	  e	  ngarkuara	  
7. Dinamika	  relativiste	  	  
8. Forcat	  në	  përpjesëtim	  të	  zhdrejtë	  me	  katrorin	  e	  largësisë	  
9. Mekanika	  e	  Lagranzhit	  
10. Ekuacionet	  e	  lëvizjes	  	  
11. Ligjet	  e	  ruajtjes	  dhe	  simetria	  e	  tyre	  
12. Lëvizja	  e	  trupit	  te	  ngurtë	  
13. Lëkundjet	  e	  vogla	  
14. Lëkundjet	  e	  detyruara	  
15. Ekuacione	  kanonike	  

	  
Literatura	  baze	  dhe	  ndihmese:	  

o S.Kuneshka;	  Mekanika,	  	  	  
o B.	  Duka;	  Kurs	  I	  Mekanikës	  Teorike	  Klasike,	  	  	  	  
o H.	  Goldstein:	  Classical	  Mechanics	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TE	  STUDENTËVE:	  	  
	  

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

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  behet	  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	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lendes:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesshme,	   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,	  dhe	   çdo	  njoftim	   tjetër	  do	   të	   jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	   zyrtare	   të	  
Universitetit	  “Ismail	  Qemali”	  të	  Vlorës	  në	  internet:	  veledin.cako@univlora.edu.al	  apo	  në	  adresën	  elektronike	  të	  pedagogut	  
veledin.cako@yahoo.com.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nëpërmjet	  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	  te	  ketë	  detyra	  dhe	  njoftime	   	  që	  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.	  Nuk	  lejohet	  përdorimi	  i	  telefonave	  celulare	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  ambientet	  e	  Universitetit	  .	  
	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   FIZ	  270	  Valët	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Veledin	  Çako	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   2	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   7	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Njohja,	  zbatimi	  dhe	  interpretimi	  i	  ligjeve	  apo	  parime	  që	  shprehin	  zhvillimin	  e	  dukurive	  të	  ndryshme	  të	  trajtuara	  në	  kursin	  Valët.	  	  
Te	   kuptuarit	   e	   lidhjeve	   ndërmjet	   llojeve	   te	   ndryshme	   të	   valëve	   sikurse	   janë	   valët	   mekanike,	   akustike,	   dhe	   valët	  
elektromagnetike.	  	  Këto	  objektiva	  do	  të	  realizohen	  nëpërmjet	  trajtimit	  fizik	  dhe	  matematikor	  të	  këtyre	  valëve,	  gjatë	  përcaktimit	  
të	  madhësive	  fizike	  që	  përshkruajnë	  dukuritë	  valore.	  	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lendes:	  
Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  leksione:	  

1. Dukuritë	  periodike,	  lëkundjet	  harmonike	  
2. Lëkundjet	  që	  shuhen	  
3. Trajtimi	  matematikor	  i	  funksioneve	  periodike	  
4. Lëkundjet	  	  e	  detyruara	  
5. Trajtimi	  matematikor	  i	  funksioneve	  që	  shprehin	  lëkundjet	  	  
6. Lëkundjet	  elektromagnetike	  
7. Lëkundjet	  në	  qarqe	  të	  ndryshëm	  LC,	  RLC	  
8. Valët	  mekanike	  
9. Parimet	  dhe	  ligjet	  kryesore	  për	  valët	  mekanike	  
10. Valët	  akustike,	  karakteristikat	  e	  tyre	  
11. Trajtimi	  matematikor	  i	  valëve	  akustike	  
12. Valët	  elektromagnetike.	  Ekuacionet	  e	  Maxëellit	  
13. Fusha	  elektromagnetike	  e	  një	  ngarkese	  në	  lëvizje	  
14. Valët	  dritore.	  Karakteristikat	  e	  tyre	  
15. Aplikime	  të	  rrezatimit	  elektromagnetik	  

	  
Tema	  II:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  seminare:	  

1. Dukuritë	  periodike,	  lëkundjet	  harmonike	  
2. Lëkundjet	  që	  shuhen	  
3. Trajtimi	  matematikor	  i	  funksioneve	  periodike	  
4. Lëkundjet	  	  e	  detyruara	  
5. Trajtimi	  matematikor	  i	  funksioneve	  që	  shprehin	  lëkundjet	  	  
6. Lëkundjet	  elektromagnetike	  
7. Lëkundjet	  në	  qarqe	  të	  ndryshëm	  LC,	  RLC	  
8. Valët	  mekanike	  
9. Parimet	  dhe	  ligjet	  kryesore	  për	  valët	  mekanike	  
10. Valët	  akustike,	  karakteristikat	  e	  tyre	  
11. Trajtimi	  matematikor	  i	  valëve	  akustike	  
12. Valët	  elektromagnetike.	  Ekuacionet	  e	  Maxëellit	  
13. Fusha	  elektromagnetike	  e	  një	  ngarkese	  në	  lëvizje	  
14. Valët	  dritore.	  Karakteristikat	  e	  tyre	  
15. Aplikime	  të	  rrezatimit	  dritor	  

	  
Literatura	  baze	  dhe	  ndihmese:	  

o Fizika	  e	  përgjithëshme	  4;	  Valët,	  	  	  Fatos	  Klosi;	  Meri	  Treska;	  Ilia	  Prifti.	  SHBLU	  
o Fizika	  e	  përgjithëshme;	  	  Bilal	  shkurtaj.	  
o Analiza	  matematike	  	  (pjesa	  e	  dytë	  );	  	  Jorgo	  Malita	  SHBLU	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
FORMAT	  E	  VLERËSIMIT	  TE	  STUDENTËVE:	  	  
	  

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

	  
Vlerësimi	  me	  notë	  behet	  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	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lendes:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesshme,	   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,	  dhe	   çdo	  njoftim	   tjetër	  do	   të	   jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	   zyrtare	   të	  
Universitetit	  “Ismail	  Qemali”	  të	  Vlorës	  në	  internet:	  veledin.cako@univlora.edu.al	  apo	  në	  adresën	  elektronike	  të	  pedagogut	  
veledin.cako@yahoo.com.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nëpërmjet	  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	  te	  ketë	  detyra	  dhe	  njoftime	   	  që	  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.	  Nuk	  lejohet	  përdorimi	  i	  telefonave	  celulare	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  ambientet	  e	  Universitetit	  .	  
	  
	  
	  



SYLLABUS	  	   FIZ	  281	  	  	  Elektromagnetizëm	   
Pedagogu:	   Prof.Dr.	  Bilal	  Shkurtaj	  	  

Semestri	   	   Pranverë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  leksione	  /2	  seminare	  ,	  1	  laboratore	  	  
Kredite:	  	   	   8	  

Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në	   përfundim	   të	   këtij	   kursi	   studenti	   duhet	   të	   njoh	   dhe	   të	   përshkruaj	   dukuritë	   elektrike	   dhe	   magnetike.	   Të	   njoh	   ligjet	   e	  
elktricitetit	   ,	   rrymës	   elektike	   dhe	  magnetizmit.	   Të	   përvehtësojë	   konceptin	   e	   fushës	   si	   formë	   e	  materjes	   dhe	   konkretisht	   të	  
fushave	   elektrike	   dhe	   magnetike	   si	   dhe	   madhësitë	   që	   karakterizojnë	   këto	   fusha.	   Një	   rëndësi	   e	   vecantë	   i	   jepet	   lidhjes	   së	  
dukurive	   elektrike	   dhe	   magnetike,	   sidomos	   e	   fushave	   elektrike	   dhe	   magetike	   dhe	   përhapja	   e	   tyre	   në	   formën	   e	   valëve	  
elektgromagnetike.	   Njohja	   graduale	   dhe	   e	   natyrshme	   e	   ekuacioneve	   të	   Maksëellit,	   që	   është	   baza	   e	   teprisë	   së	  
elektromagnetizmit.	   Gjatë	   zhvillimit	   të	   kursit	   studenti	   do	   të	   aftësohet	   për	   kryerjen	   e	   vrojtimeve	   ,	   eksperimenteve	  
demonstartive	  ,	  njohjen	  e	  aparateve	  matës	  dhe	  zhvillimin	  e	  punëve	  të	  laboratorit.	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  

Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  leksione:	  

1. Hyrje	  ne	  elektricitetNgarkesat	  elektrike.Ruajtja	  e	  ngarkesës.	  Mgarkesa	  pikësore	  
2. Ligji	  i	  Kulonit.	  Fusha	  elektrike.Intensiteti	  i	  fushes.Intensiteti	  i	  fushës	  së	  një	  ngarkese	  pikësore	  
3. Intensiteti	  i	  fushës	  së	  një	  dipoli	  elektrik.	  Paraqitja	  grafike	  e	  fushës	  elektrike	  Vijat	  e	  intensitetit.Lëvizja	  e	  një	  grimce	  të	  

ngarkuar	  në	  një	  fushë	  elektrike	  të	  njëtrajtshme..	  
4. Fluksi	  i	  fushës	  vektoriale,	  fluksi	  fushës	  ekektriek.	  Vektori	  i	  induksionit.	  Teorema	  e	  Gausit.	  
5. Zbatime	  të	  ligjit	  të	  Gausit.	  
6. 	  Potenciali	  i	  fushës	  elektrostatike.	  Energjia	  potenciale	  
7. Potenciali	  i	  fushës	  së	  një	  ngarkese	  pikësore	  dhe	  një	  dipoli	  .	  Sipërfaqet	  ekuipotenciale..	  

8. Lidhja	  ndërmjet	  intensitetit	  dhe	  diferencës	  së	  potencialeve.Njehsimi	  i	  potencialit	  të	  disa	  fushave.	  
9. Teorema	  e	  Gausit	  në	  formë	  diferenciale.Ekuacionet	  e	  Puasonit	  dhe	  të	  laplasit.	  
10. Përcjellësit	  në	  fushën	  elektrostatike.	  Fusha	  elektrike	  në	  afërsi	  të	  një	  përcjellësi	  .	  Kapaciteti	  elektrik	  i	  përcjellësve...	  
11. Kondensatorët.	  Kondensatorët	  e	  rrafshët	  ,	  cilindrik	  dhe	  sferik.	  	  
12. Lidhja	  e	  kondesatorëve	  	  elektrike	  
13. Energjia	  e	  një	  sistemi	  ngarkesash,	  një	  përcjellësi	  të	  ngarkuar,	  të	  një	  kondesatori	  të	  ngarkuar	  dhe	  e	  fushës	  elektrike.	  
14. 	  Disa	  zbatime	  të	  elektrostatikës.	  	  
15. Eklasifikimi	  i	  dielektrikëve	  .	  Dipoli	  në	  fushën	  elektrike	  
16. Provim	  i	  pjesshem	  1	  
17. Kondensatorët	  në	  dielektrik.	  Polarizimi	  i	  dielektrikëve.	  Intensiteti	  i	  fushës	  elektrike	  në	  dielektrik.	  	  	  
18. Induksioni	  elektrostatik	  në	  dielektrikForcat	  elektrike	  në	  dielektrik.	  Energjia	  e	  fushës	  në	  prani	  të	  dielektrikut	  
19. Rryma	  elektrike	  e	  vazhduar	  Densiteti	  i	  rrymës.	  
20. Ligji	  i	  Omit,	  për	  një	  psesë	  të	  qarkut.Teoria	  klasike	  e	  përcjellshmërisë.	  	  
21. Ligji	  I	  Xhaul	  Lencit.	  FE.	  Ligji	  I	  Omit	  për	  qarkun	  e	  mbyllur	  
22. Lidhja	  e	  rezistencave	  në	  seri	  dhe	  në	  paralel	  Ligji	  i	  Omit	  për	  një	  qark	  heterogjen	  Ligjet	  e	  Kirkofit.	  	  

23. Qarku	  RC	  .	  Disa	  instrumente	  elektrik.	  Rjetet	  elektrik	  dhe	  siguresat	  elektrike.Percjellshmeria	  ne	  elektrolite	  

24. Rryma	  elektrike	  ne	  lëngjet.Përcjellshmëria	  elektrolitike	  .	  Ligjet	  e	  Faradeit.	  

25. Shpërbashkimi	  elektrolitik.	  Teoria	  e	  përcjrellshmërisë	  elektrolitike.	  
26. Fem.	  Burime	  të	  Fem	  .	  Elementët	  galvanik.	  
27. Polarizimi	  i	  elektrodave	  Akumulatorët.	  Zbatime	  të	  elektrolizës.	  
28. Rryma	  elektrike	  në	  gazet	  
29. Dukuritë	  termoelektrike.	  Rryma	  elektrike	  në	  boshllëk..	  
30. Provim	  	  	  pjesshëm	  2	  

31. Fusha	  magnetike.	  Forca	  magnetike	  mbi	  një	  përcjellës	  me	  rrymë.	  	  
32. Momenti	  mekanik	  i	  fushës	  magnetike	  mbi	  një	  spirë.	  Lëvizja	  e	  një	  grimce	  të	  ngarkuar	  në	  një	  fushë	  magnetike.Zbatime.	  
33. Fusha	  magnetike	  e	  një	  përcjellësi	  me	  rrymë.	  Ligji	  Bio	  Savar.	  Fusha	  magnetike	  e	  një	  përcjellësi	  të	  drejtë	  me	  rrymë.	  
34. Fusha	  magnetike	  e	  një	  përcjellësi	   rrethor	  me	  rrtymë	   .Forca	  magnetike	  midis	  dy	  përcjellësve	  paralel.	   Ligji	   i	  Ampperit.	  



Spjegimi	  i	  fenomeneve	  termoelektrike	  nga	  pikepamja	  kuantike	  
35. Zbatimë	  të	  ligjit	  të	  Amperit.Fluksi	  magnetik.	  Ligji	  i	  Gausit	  për	  magnetizmin.	  Ligji	  i	  Amperit	  i	  përgjithësuar.	  	  	  
36. Momentet	  magnetik	  të	  atomeve.	  Magnetizimi	  i	  lëndës.	  Vektori	  i	  magnetizimit	  dhe	  fusha	  H.	  
37. Paramagnetizmi.	  Ferromagnetizmi.	  Diamagnetizmi.	  Fusha	  magnetike	  tokësore.	  
38. Ligji	  I	  induksionit	  I	  Faradeit.	  Forca	  magnetike	  në	  qarqet	  në	  lëvizje.	  Ligji	  I	  Lencit.	  
39. Fusha	  elektrike	  e	  induktuar.	  Zbatime	  të	  ligjit	  të	  induksionit	  të	  Faradeit.Induktiviteti.	  	  	  
40. Autoinduksioni.	  Qaeqet	  RL.	  Energjia	  e	  fushës	  magnetike	  .	  Induksioni	  treciprok.	  
41. Lëkundjet	  elektromagnetike	  Lëkindjet	  në	  qarkun	  LC.	  Qarku	  RLC.	  Lëkundjet	  që	  shuhen.	  :Lëkundjet	  e	  detyruara.	  	  
42. Gjeneratorët	   e	   rrymës	   alternativer	   dhe	   fazorët.Rezistenca	   në	   qarkun	   e	   rrymës	   alternative.	   Induktori	   në	   qarkun	   e	  

rrymës	  alternative.	  
43. Kondensatori	  në	  një	  qark	  të	  rrymës	  alternative	  .Qarku	  RLC	  në	  seri.	  Fuqia	  në	  qarkun	  e	  rrymës	  alternative.	  	  
44. Rezonanca	  në	  qarkun	  RLC	  në	  seri.	  Transformatori	  dhe	  transmetimi	  i	  energjisë.	  Rryma	  trifazore.	  
45. Ekuacionet	  e	  Maksuellit	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  ne	  seminare:	  

1. Ligji	  i	  bashkeveprimit	  te	  ngarkesave	  elektrike	  
2. Intensiteti	  i	  fushës	  elektrike.	  
3. Zbatime	  të	  teoremës	  së	  Gausit.	  
4. Potenciali	  .	  energjia	  potenciale	  
5. Lidhja	  ndërmjet	  intensitetit	  dhe	  diferencës	  së	  potencialev	  
6. Lidhja	  ndërmjet	  intensitetit	  dhe	  diferencës	  së	  potencialev	  
7. Kapaciteti	  i	  përcjellësit	  dhe	  kondesatorëveLidhja	  e	  kondensatoreve	  
8. Lidhja	  e	  kondesatorëve	  
9. Energjia	  	  enjë	  përcjellësi	  dhe	  e	  një	  kondensatori	  
10. Energjia	  e	  fushës	  elektrike	  
11. Kapaciteti	  i	  kondesatorëve	  dhe	  intensiteti	  i	  fushës	  në	  dielektrik	  
12. Energjia	  e	  fushës	  në	  prani	  të	  dielektrikut	  
13. Ligji	  i	  Omit	  per	  	  një	  pjesë	  të	  qarkut	  .	  Rezistenca	  specifike.	  .	  Varësia	  e	  rezistencës	  nga	  temperatura	  
14. .Ligji	  i	  Xhaul	  Lencit	  
15. Ligji	  i	  Omit	  për	  një	  qark	  heterogjen	  	  
16. Ligjet	  e	  Kirkofit	  
17. Qarqet	  RC,	  	  
18. Ligjet	  e	  faradit.	  
19. Rryma	  elektrike	  në	  gazet	  
20. Rryma	  elektrike	  në	  boshllëk	  
21. Fsha	  magnetike	  .	  Forca	  magnetike	  mbi	  përcjellësit	  me	  rrymë.	  
22. Fusha	  magnetike	  e	  një	  përcjellësi	  me	  rrymë	  
23. Ligji	  i	  Amperit.	  
24. Induksioni	  magnetik	  Fluksi	  
25. Induksioni	  i	  faradit	  Ligji	  iLencit.	  
26. Induktiviteti	  
27. Lëkundjet	  elektromagnetike	  	  
28. Rezistenca	  dhe	  induktori	  në	  qarkun	  e	  rrymës	  alternative.	  
29. Kondesatori	  në	  qarkun	  e	  rymës	  alternative	  	  
30. Rryma	  trefazore	  .	  Transformatorët	  

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

Punë	  Laboratori.	  	  

1. Njohja	  me	  aparatet	  matës	  elektrik.	  	  
2. Ligji	  i	  Omit	  për	  një	  pjesë	  të	  qarkut	  .	  Përcaktimi	  i	  rezistencës	  së	  një	  përcjellësi.	  
3. Përcaktimi	  I	  fem	  me	  metodën	  e	  kompesimit.	  
4. Lidhja	  në	  seri	  dhe	  në	  paralel	  e	  rezistencave.	  	  



5. Zbatimet	  e	  galvanometrit,	  përdorimi	  si	  voltmetër,gradimi	  I	  një	  ampermetri	  
6. Varësia	  e	  rezistencës	  së	  një	  përcjellësi	  nga	  temperatura.	  
7. Përcaktimi	  i	  rezistencës	  specifike.	  	  
8. Përcaktimi	  i	  rezistencës	  së	  panjohur	  me	  ndihmën	  e	  urës	  së	  Ëitstonit.	  	  
9. Përcaktimi	  i	  forcës	  elektromotore	  me	  metodën	  e	  kompensimit.	  	  
10. Studimi	   i	   elektrolizës.	   Përcaktimi	   i	   njëvlerësit	   elektrokimik	   të	   elektrolitit	   ,	   numrit	   të	   Faradeit	   dhe	   ngarkesës	   së	  

elektronit.	  	  
11. Kondensatori	  dhe	  bobina	  në	  qarkun	  e	  rrymës	  alternative.	  	  
12. Transformatori	  
13. Matja	  e	  rezistencës	  së	  brëndëshme	  të	  një	  elementi.	  
14. Induksioni	  magnetik.	  
15. Mbrojtja	  dhe	  vlerёsimi	  i	  punёve	  tё	  laboratorit	  
Detyrat	  e	  kursit.	  

1. Teorema	  e	  Gausit	  në	  formë	  diferenciale.	  Forma	  diferenciale	  e	  ekuacioneve	  të	  Maksëellit	  .	  
2. Ekdsperimenti	  i	  Milikanit.	  Spektrometria	  e	  masës.	  Efekti	  Hall.	  Ciklotroni.	  
3. Gjeneratorët	   e	   rrymës	   elektrike	   .	   Motorët	   elektrik.	   Instrumentët	   elektrik(Galvanometri,	   ampermetri,	   voltmetri,	  

vatmetri,ometri,	  	  multimetri,	  potenciometri).	  
4. Transformatori	   dhe	   transmetimi	   i	   energjisë.	   Rryma	   trefazore.	   Lidhja	   ylldhe	   trekëndësh.	   Rjetet	   elektrik	   dhe	   siguresat	  

elektrike	  .	  
5. Magnetizimi	   i	   lëndës.	   Vektori	   i	   maghnetizimit	   dhe	   fusha	   H.	   Paramagnetizmi,	   ferromagnetizmi,	   diamagnetizmi.	   Fusha	  

magnetike	  tokësore.	  	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

1. Bilal	  Shkurtaj,	  Mersin	  Shenaj.	  	  	  	  Fizika	  e	  Përgjithshme	  :	  Elektriciteti	  dhe	  Magnetizmi	  Shblu.	  Tiranё	  2011	  .	  
Tekst	  bazë.	  

2. Fatmir	  Sinojmeri,	  Zenun	  Mulaj.	  	  	  	  Fizika	  2	  (Elektromagnetizmi).Shblu.	  Tiranё	  1998.	  
3. David	  Holliday,	  R.Resnic	  .	  	  Fundamentals	  of	  physics.	  USA	  2001.	  
4. Raimond	   A.	   Serway,	   Robert	   J.	   Beichner.	   	   	   Fisica.	   Per	   science	   ed	   ingegneria.	   Vol.2.	   EdiSES	   s,r.l.	   Napoli	  

2002.	  
FORMAT	  E	  VLERЁSIMIT	  TE	  STUDENTЁVE:	  	  

Kontrolli	  	   Vlerësimi	  në	  përqindje	  	  

Kontrolli	  I	   25	  %	  

Kontrolli	  II	   25%	  

Vleresimi	  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.	  

	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   FIZ	  304_	  ASTROFOZIKA	  
Pedagogu:	  	   	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	  	  3	  lex	  /	  2	  sem	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Në këtë kurs përfshihen njohuri nga: Sistemet e matjes dhe mjetet e vëzhgimit, sistemi diellor, planetet dhe jeta në Univers, 
udhëtimet hapësinore, yjet, natyra dhe evolucioni i yjeve, struktura e Galaktikave, Rruga e Qumështit, vrimat e zeza, 
kozmologjia dhe zgjerimi i Universit. Në fund të këtij kursi studentet duhet të jenë të aftë: Të fitojnë aftesi dhe shprehi të 
nevojshme për njohjen e bazave të astrofizikës. Të njohin zbatimet e ligjeve të fizikës në fenomenet që lidhen me aspekte të 
ndryshme  të evolucionit të yjeve dhe të vet Universit në tërësi. Të njihen teknikat e ndryshme të vrojtimit, si bazë për studimin 
e mëtejshëm në fushën e astrofizikës.  Të njihen me etapat e zhvillimit të Universit nga krijimi deri ne ditët tona. 

	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione	  janë:	  	  
	  
	  

1. Objekti	  i	  astronomisë	  dhe	  i	  astrofizikës.	  Zhvillimi	  i	  dijes	  	  nga	  kohët	  e	  vjetra	  deri	  ditët	  tona.	  Qielli,	  sfera	  qiellore.	  
Rrotullimi	  i	  dukshëm	  i	  qiellit.	  Pikat	  dhe	  vijat	  themelore	  të	  sferës	  qiellore.	  Lindja,	  perëndimi	  dhe	  kulmimi	  i	  trupave	  
qiellore.	  

2. Pamja	  e	  qiellit	  yjor.	  Kordinatat	  qiellore.	  	  Ekliptika.	  Stinët.	  Shpjegimi	  i	  	  lëvizjes	  së	  dukshme	  të	  planeteve.	  Përcaktimi	  i	  
periodave	  të	  qarkullimit	  të	  planeteve.	  

3. Lëvizja	  e	  vërtetë	  e	  planeteve.	  Ligjet	  e	  Keplerit.	  Lëvizja	  e	  Hënës.	  Eklipset.	  Lëvizja	  e	  trupave	  artificial	  rreth	  Tokës.	  
Shpejtësia	  e	  parë,	  e	  dytë	  kozmike.	  

4. Matja	  e	  largësive	  dhe	  e	  ndritshmërisë	  së	  yjeve.	  Konsiderata	  për	  energjinë	  e	  yjeve.	  Ekuacionet	  e	  ekuilibrit.	  
5. Mjetet	  dhe	  metodat	  e	  studimit	  të	  astrofizikës.	  Teleskopët.	  	  Faktorët	  që	  kushtëzojnë	  vëzhgimin.	  Teleskopi	  Hubble.	  

Spektrat	  dhe	  llojet	  e	  yjeve.	  
6. 	  Analiza	  spektrale.	  Efekti	  Doppler.	  Zhvendosja	  e	  kuqe.	  Gama	  astronomia,X	  	  astronomia,	  astronomia	  hapësinore.	  Tre	  

zbulimet	  e	  mëdha.	  
7. Radioastronomia,	  infraastronomia,	  astronomia	  	  ultravjollcë.	  Dielli.	  Sipërfaqja,	  atmosfera	  dhe	  pjesa	  e	  brendshme	  e	  

Diellit.	  
8. 	  Burimi	  i	  energjisë	  diellore.	  Aktiviteti	  diellor.	  	  	  	  
9. Diagrama	  Hertzsprung-‐Russell.	  	  Formimi	  i	  yjeve	  të	  vargut	  kryesor.	  Yjet	  në	  galaktikën	  Rruga	  e	  Qumështit.	  Masa	  dhe	  

masa	  e	  munguar.	  Evolucioni	  i	  yjeve.	  	  Yjet	  e	  ndryshueshme.	  Cefeidet.	  
10. Yjet	  nova	  dhe	  supernova.	  Yjet	  xhuxhe	  dhe	  yjet	  neutronik.	  Vrimat	  e	  zeza.	  Galaktikat,	  klasifikimi	  i	  tyre.	  Ligji	  Hubble.	  
11. Rrezatimi	  fosil.	  Materia	  e	  zezë.	  Supergrumbullimet	  galaktike.	  	  Kuazarët.	  Galaktikat	  e	  jashtme.	  Dy	  kuptime	  të	  ndryshme	  

për	  Universin.	  
12. Densiteti	  kritik	  i	  Universit.	  Strukturimi	  i	  	  Universit,	  modelet	  e	  sotme.	  	  
13. Bazat	  empirike	  të	  teorive	  kozmogonike,	  metrika	  Robertson-‐	  Walker.	  Modele	  kozmogonike.	  Ftohja	  e	  lëndës.	  Luhatjet	  

adiabatike	  dhe	  izotermike.	  Gravitacioni	  dhe	  kozmogonia.	  Hipoteza	  	  Big	  Bang,	  	  koha	  e	  Plankut,	  inflacioni.	  	  
14. Rrezatimi	  termik	  i	  Universit,	  formimi	  dhe	  	  evolucioni	  i	  galaktikave.	  Grupimi	  i	  galaksive.	  Kozmografia.	  
15. Prologu	  i	  kronologjisë.	  Problema	  të	  pazgjidhura	  	  dhe	  kufijtë	  e	  njohjes.	  	  

	  
	  

	  	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare	  janë:	  

1. Sfera	  qiellore,	  pikat	  dhe	  vijat	  e	  sferës	  qiellore.	  
2. Paraqitja	  e	  pamjes	  së	  sferës	  qiellore.	  
3. Ligjet	  e	  Keplerit.	  Lëvizja	  e	  planeteve	  Shpejtësitë	  kozmike.	  
4. Konsiderata	  për	  energjinë	  e	  yjeve.	  
5. Ekuacionet	  e	  ekuilibrit.	  
6. Mjetet	  dhe	  metodat	  e	  studimit	  të	  astrofizikës.	  
7. Efekti	  Doppler,	  zhvendosja	  e	  kuqe.	  
8. Tri	  zbulimet	  e	  mëdha.	  
9. Konsiderata	  për	  energjinë	  e	  yjeve.	  
10. Evolucioni	  i	  yjeve.	  
11. Diagrama	  Hertzsprung-‐Russell.	  
12. Strukturimi	  i	  	  Universit,	  modelet	  e	  sotme.	  	  
13. Gravitacioni	  dhe	  kozmogonia.	  Hipoteza	  Big	  Bang.	  
14. Koha	  e	  Plankut,	  inflacioni.	  
15. Rrezatimi	  termik	  i	  Universit.	  

	  
	  
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%.	  
	  

Piket	  (%)	   MOSFREKUENTIM	  Seminare	  <	  75%	   <	  40	   40-‐49	   50-‐59	   60-‐69	   70-‐79	   80-‐89	   90-‐100	  

Nota	   M	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
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,	   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.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
Në	  qoftë	  se	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “FIZ304”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ304_Urgjent”	  në	  qoftë	  se	  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:	  
FIZ304.	   Përpara	   se	   studentët	   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	  nëpërmjet	  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	  që	  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	  	  	   FIZ	  324	  _	  Fizika	  e	  Mjedisit  
Pedagogu:	  	   Silvana	  Miço	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Kursi	  FIZ	  324	  synon	  që	  nëpërmjet	  aplikimit	  të	  parimeve	  themelore	  të	  fizikës	  në	  shkencat	  e	  mjedisit	  tu	  japë	  studentëve	  bazën	  e	  
nevojshme	  për	  të	  analizuar	   	  problemet	  aktuale	  të	  mjedisit	  dhe	  mundësitë	  e	  zgjidhjes	  së	  tyre.	  Fizika	  e	  Mjedisit	  mbështetet	  në	  
njohuri	   edhe	   nga	   disiplina	   të	   tjera	   si	   kimia,	   biologjia,	   astronomia	   dhe	   gjeologjia.	   Studentët	   marrin	   njohuri	   mbi	   përbërjen,	  
strukturën	   dhe	   dinamikën	   e	   atmosferës,	   balancën	   termike,	   shjegimin	   fizik	   të	   ngrohjes	   globale	   në	   kontekstin	   e	   dinamikës	   së	  
atmosferës,	  burimet	  alternative	  të	  energjisë	  dhe	  zhvillimin	  e	  teknologjive	  për	  skemat	  e	  energjive	  të	  rinovueshme,	  proceset	  e	  
transportit	   në	   atmosferë	   dhe	   në	   tokë,	   burimet,	   shkaqet	   dhe	   pasojat	   e	   ndotësve	   në	   atmosferë,	   ekosisteme	   dhe	   shendetin	   e	  
njeriut	  si	  dhe	  tema	  të	  ndryshme	  mbi	  mjedisin	  tonë.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione	  janë:	  	  
	  

1. Hyrje	  në	  Fizikën	  e	  Mjedisit.	  Drita	  dhe	  lënda.	  Spektri	  Diellor	  

2. Bashkëveprimi	  i	  rrezatimit	  me	  lëndën.	  Rrezatimi	  ultravjollcë	  dhe	  biomolekulat	  	  

3. Klima	  dhe	  ndryshimet	  klimatike.	  Struktura	  vertikale	  e	  atmosferës.	  Balanca	  e	  rrezatimit	  dhe	  efekti	  serrë	  

4. Dinamika	  e	  sistemeve	  klimatike.	  Ndryshueshmëria	  e	  klimës	  	  

5. Energjia.	  Shkëmbimi	  termik	  dhe	  ruajtja	  e	  energjisë.	  Provim	  i	  pjesshëm	  1	  	  

6. Parimet	  e	  Termodinamikës.	  Cikli	  ideal.	  Elektriciteti.	  	  

7. Ndotja	  nga	  motori	  termik.	  Kostua	  për	  ruajtjen	  e	  energjisë	  

8. Energjitëe	  rinovueshme.	  Energjia	  diellore.	  Energjia	  e	  erës	  

9. Energjia	  e	  ujit.	  Bio-‐energjia	  dhe	  fizika	  e	  fotosintezës	  

10. Transporti	  i	  ndotësve.	  Difuzioni.	  Dispersioni	  i	  ndotësve	  	  

11. Dispersioni	  nëntokësor.	  Dinamika	  e	  fluideve.	  Provim	  i	  pjesshëm	  2	  

12. Turbulenca.	  Shtjellat	  gausiane	  në	  ajër	  

13. Spektroskopia	  e	  mjedisit.	  Hyrje	  në	  spektroskopi.	  	  

14. Nivelet	  energjetike	  dhe	  intensiteti	  i	  spektrit	  të	  absorbimit.	  	  Spektri	  atomik	  

15. Spektri	  molekular.	  Shpërhapja	  Raleigh,	  Mie	  dhe	  Raman.	  Provim	  final	  

	  
	  
	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare	  janë:	  
	  

1. Spektri	  Diellor	  	  
2. Bashkëveprimi	  i	  rrezatimit	  me	  lëndën	  
3. Struktura	  vertikale	  e	  atmosferës	  
4. Balanca	  e	  rrezatimit	  dhe	  efekti	  serrë	  
5. Përsëritje	  
6. Parimet	  e	  termodinamikës	  	  
7. Përdorimi	  i	  energjisë.	  Energjitë	  e	  rinovueshme	  	  
8. Energjia	  diellore.	  Energjia	  e	  	  erës.	  Energjia	  e	  ujit	  	  
9. Difuzioni	  
10. Dinamika	  e	  fluideve	  
11. Dinamika	  e	  fluideve	  
12. Turbulenca	  
13. Shtjellat	  gausiane	  
14. Spektri	  atomik	  dhe	  molekular	  
15. Përsëritje	  

	  
	  



 
 

 
 

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%.	  
	  

Piket	  (%)	   MOSFREKUENTIM	  Seminare	  <	  75%	   <	  40	   40-‐49	   50-‐59	   60-‐69	   70-‐79	   80-‐89	   90-‐100	  

Nota	   M	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
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,	   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.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
Në	  qoftë	  se	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “FIZ324”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ324_Urgjent”	  në	  qoftë	  se	  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:	  
FIZ324.	   Përpara	   se	   studentët	   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	  nëpërmjet	  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	  që	  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	  	  	   FIZ	  326_	  FIZIKA	  	  MJEKËSORE	  
Pedagogu:	  	   Emilia	  Çaçi	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   2	  lex	  /	  2	  sem	  /	  1	  lab	  
Kredite:	  	   	   6	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  

Fizika	  mjekësore	  është	  degë	  e	   fizikës	   së	  aplikuar,	  e	   lidhur	  me	  aplikimin	  e	   fizikës	  në	  mjekësi.	  Ky	  kurs	  ofrohet	  për	   studentët	  e	  
fizikës	   duke	   pasur	   një	   përmbajtje	   dhe	   trajtim	   të	   përshtatshëm	   për	   ta.	   Kurset	   e	   fizikës	   mjekësore	   për	   studentët	   e	   fizikës	  
shërbejnë	   për	   plotësimin	   e	   njohurive	   të	   studentëve,	   për	   ti	   parapërgatitur	   ata	   si	   lektor	   të	   fizikës	  mjekësore	   por	   kryesisht	   si	  
specialist	   të	  departamenteve	   të	   fiziëes	  mjekësore,	   apo	   të	  njësive	   të	   tjera,	  në	  qendrat	   spitalore.	  Materiali	   i	   përfshirë	  në	  këtë	  
cikël	   të	   fizikës	  mjekësore	   ka	   të	   bëjë	   	  me	   dy	   fusha	   të	  mjekësisë	  me	   interes	   të	   veçantë	   për	   fizikanin:	   	  Mjekësia	   bërthamore:	  
efektet	   biologjike	   të	   rrezatimeve	   jonizuese;	   dukuritë	   molekulare,	   qelizore,	   pasojat	   qelizore	   të	   rrezatimit,	   ndikimi	   tek	   indet,	  
organet,	  pasojat	  e	  rrezatimeve	  për	  organizmin	  dhe	  njerëzimin,	  higjena	  dhe	  mbrojtja	  gjatë	  përdorimit	  të	  rrezatimeve	  jonizuese.	  
Imazheria	   	  mjekësore:	   	   imazhet	  analogjike	  dhe	  numerike;	   tomografia	  numerike,	  klasike;	   imazheria	  radiologjike,	   imazheria	  me	  
anë	  të	  rezonancës	  magnetike;	  imazheria	  me	  anën	  e	  ultratingujve;	  imazheria	  bërthamore.	  

	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione	  janë:	  	  
	  
	  

1. Mjekësia	  bërthamore.	  Efektet	  biologjike	  të	  rrezatimeve	  jonizuese.	  Dukuritë	  molekulare,	  qelizore,	  pasojat	  qelizore	  të	  
rrezatimit.	  	  

2. Kurbat	  e	  mbijetesës	  së	  qelizës.	  Ndikimi	  i	  TEL	  të	  rrezatimit,	  ndikimi	  i	  	  fraksionimit	  të	  dozës,	  ndikimi	  i	  debitit	  të	  dozës.	  
Ndikimi	  i	  ciklit	  qelizor.	  

3. Dukuritë	  deterministe	  dhe	  të	  rastësishme.	  Dukuritë	  deterministe	  tek	  indet.Kancerogjeneza	  nga	  rrezatimi.	  Rregullimi	  i	  
ciklit	  qelizor.	  Mekanizmat	  e	  kancerogjenezës.	  

4. Pasojat	  e	  rrezatimeve	  për	  organizmin.	  Efektet	  deterministe,	  efektet	  e	  rastit.	  Doza	  efikase.	  Dëmi.	  Rasti	  i	  dozave	  të	  
dobte.	  Pasojat	  e	  rrezatimeve	  te	  njerëzimi.	  

5. Higjena	  dhe	  mbrojtja	  gjatë	  përdorimit	  të	  rrezatimeve	  jonizuese.	  Rrezatimi	  joprofesional,	  profesional.	  Parimet	  e	  
përgjithshme	  të	  mbrojtjes	  nga	  rrezatimi.	  

6. Radioterapia	  dhe	  kyriterapia.	  Radioterapia	  e	  jashtme	  nëpër	  lekurë	  –	  objektivat,	  faktori	  hapësinor,	  kohor.	  Rreziqet	  e	  
radioterpisë	  së	  jashtme	  nëpër	  lëkurë.	  Kyriterapia	  me	  burime	  të	  mbyllura,	  jo	  të	  mbyllura,	  radioelementet	  e	  përdorur.	  

7. Imazhet	  analogjike	  dhe	  numerike.	  Karakteristikat	  e	  imazheve	  analogjike.	  	  Sinjali	  fizik	  dhe	  imazhi	  analogjik.	  
Korrespondenca	  ndërmjet	  sinjalit	  fizik	  dhe	  analogjik.	  Filmat	  radiologjik	  analogjik	  

8. Karakteristikat	  e	  imazheve	  numerike	  -‐	  rezolucioni	  hapësinor,	  intensiteti,	  kujtesa.	  Përftimi	  i	  imazheve	  numerike.	  
Vizualizimi	  i	  imazheve	  numerike	  -‐	  imazhe	  të	  vecuara,	  seri	  imazhesh.	  Përparësitë	  e	  imazheve	  numerike.	  Mangësitë	  e	  
imazheve	  numerike.	  

9. Tomografia	  numerike.	  Parimet	  teorike	  të	  tomografise	  numerike.	  Transformimi	  i	  vazhduar	  i	  radonit	  i	  një	  imazhi	  
analogjik.	  Transformimi	  diskret	  	  i	  radonit	  në	  një	  imazh	  numerik.	  Zbatime	  në	  imazherinë	  mjekësore.	  Kufijtë	  teorike	  dhe	  
praktikë	  të	  imazherisë	  tomografike	  numerike.	  

10. Imazheria	  radiologjike.	  Përftimi	  i	  rrezeve	  X	  në	  radiodiagnostikë.	  Imazhi	  rrezatues	  –	  përftimi,	  kontrasti,	  origjina,	  lëndët	  
e	  kontrastit.	  Radiografia	  e	  zakonshme.	  Parimi.	  Detektimi,	  kontrasti	  i	  imazhit	  dritor.	  Cilësia	  e	  një	  radiografie	  të	  
zakonshme.	  

11. Tomografia	  klasike.	  Radioskopia	  klasike	  me	  përforcues	  të	  shkëlqimit.	  Radiografia	  numerike.	  Skanografia.	  Rreziqet	  e	  
ekzaminimeve	  radiografike	  për	  pacientët,	  për	  personelin.	  

12. Imazheria	  me	  anën	  e	  rezonancës	  magnetike.	  Dukuria	  e	  rezonancës	  magnetike	  bërthamore.	  Fusha	  magnetike	  dhe	  
momenti	  magnetik.	  Vetitë	  magnetike	  të	  bërthamës.	  Rezonanca	  magnetike.	  Dukuritë	  e	  relaksacionit.	  Lëndët	  e	  
kontrastit	  në	  IRM.	  

13. Parimi	  i	  imazherisë	  me	  anën	  e	  rezonancës	  magnetike.	  Dispozitivet	  e	  IRM.	  Irm	  e	  flukseve.	  IRM	  funksionale.	  
Spektrometria	  RMB	  in	  vivo.	  Rreziqet	  e	  IRM.	  

14. Imazheria	  me	  anën	  e	  ultratingujve.	  Vetitë	  fizike	  të	  ultratingujve.	  Përftimi	  dhe	  detektimi	  i	  ultratingujve.	  Vecoritë	  e	  
detektimit	  ekografik,	  rezolucioni.	  Thellësia	  e	  depërtimit.	  Kompromisi	  rezolucion	  -‐	  thellësi.	  Dinamika.	  Frekuenca	  e	  
përsëritjes.	  Përforcimi	  në	  thellësi.	  	  Thellësia	  e	  fushës.	  Metodat	  e	  ndryshme	  të	  ekzaminimit	  ekografik.	  Përdorimi	  i	  
efektit	  dopler.	  Rreziqet	  në	  imazherinë	  me	  ultratinguj.	  

15. Imazheria	  bërthamore.	  Gjurmuesit	  dhe	  shënuesit.	  Gama-‐kamera,	  Kolimatori.	  Detektori	  me	  shintilime.	  Ekzaminimet	  
shintigrafike.	  Imazhe	  statike.	  Skanime.	  Sekuenca	  dinamike.	  Përdorimi	  emetues	  me	  pozitrone.	  Rreziqet	  dhe	  mbrojtja	  e	  
pacienteve.	  Mbrojtja	  e	  personelit.	  	  

	  
 
 
 
	  



 
 

 
 

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare	  janë:	  
	  
	  

1. Kurbat eksponenciale të mbijetesës së qelizës në koordinata: karteziane gjyësm-logaritmike.	  
2. Kurba sigmoide e mbijetesës në koordinata gjyëmë-logaritmike.	  
3. Kurba të mbijetesës qelizore me kubaturë progresive.	  
4. Doza efikase.	  
5. Kufijtë e ekspozimit sipas rregulloreve	  
6. Higjena dhe mbrojtja gjatë përdorimit të rrezatimeve jonizuese.	  
7. Parimet e përgjithshme të mbrojtjes nga rrezatimi.	  
8. Imazhi analogjik, funksioni.	  
9. Funksion i dispersionit pikësor.	  	  
10. Transformimi i Radonit i një imazhi analogjik. Imazhi numerik dhe sinograma.	  
11. Imazhi rrezatues, kontrasti.	  
12. Radiografia numerike.	  
13. Fusha magnetike dhe momenti magnetik.	  
14. Preçesioni i momenteve magnetike elementare μ .	  
15. Rrezonanca magnetike.	  
16. 	  
 

Tema	  III:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  laboratoret	  e	  institucioneve	  shëndetësore	  te	  qytetit	  janë:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1. Mjetet personale te mbrojtjes nga rrezatimi. Dozimetria  personal. 
2. Protokollet e trajtimit në radioterapi.	  
3. Filmat radiologjik. Imazhet numerike.	  
4. Radiologjia. Radiografia, Radioskopia.	  
5. Skanografia, tomografia.	  
6. Rezonanca magnetike. Imazhet ne IRM.	  
7. Ekografia. Tomoshintigrafia.	  
	  

	  
	  

	  
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%.	  
	  

Piket	  (%)	   MOSFREKUENTIM	  Seminare	  <	  75%	   <	  40	   40-‐49	   50-‐59	   60-‐69	   70-‐79	   80-‐89	   90-‐100	  

Nota	   M	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
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,	   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.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
Në	  qoftë	  se	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “FIZ326”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ326_Urgjent”	  në	  qoftë	  se	  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:	  
FIZ326.	   Përpara	   se	   studentët	   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	  nëpërmjet	  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	  që	  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	  	  	   FIZ	  340	  Fizika	  e	  trupit	  te	  ngurtë	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Dr.	  Veledin	  Çako	  
Semestri	  	  	   Vjeshte	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   2	  lex	  /	  1	  sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Njohja,	   zbatimi	  dhe	   interpretimi	   i	   ligjeve	  apo	  parime	  që	  shprehin	   zhvillimin	  e	  dukurive	   të	  ndryshme	  të	   trajtuara	  në	  Fizikën	  e	  
trupit	   të	   ngurtë.	   	   Problematika	   e	   shqyrtuar	   do	   te	   kete	   te	   beje	   me	   lidhjet	   në	   kristale	   struktura	   dhe	   simetria	   e	   kristaleve,	  
elektronet	  në	  kristale,	  metalet	  dhe	  gjysmëpercjellesat,	  karakteristikat	  fizike	  të	  trupave	  te	  ngurtë.	  
	  
Permbajtja	  e	  lendes:	  
	  
Tema	  I:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  leksione:	  

1. Struktura	  e	  kristaleve	  	  
2. Ligjet	  per	  studimin	  e	  formave	  të	  kristaleve	  
3. Klasifikimi	  i	  strukturave	  kristalin	  
4. Dukuria	  e	  difraksionit	  të	  rrezeve	  X	  
5. Lidhjet	  në	  kristale	  
6. Energjia	  e	  lidhjes	  
7. Elektronet	  në	  kristale	  
8. Dinamika	  e	  elektronit	  në	  kristal	  
9. Metalet	  dhe	  gjysmëpërcjellsat	  
10. Teoria	  kuantike	  e	  përcjellshmërisë	  
11. Efektet	  e	  ndryshme	  në	  gjysmëpërcjellsat	  
12. Pajisjet	  në	  gjysmëpërcjellsat	  
13. Pajisjet	  fotoelektronike	  
14. Karakteristikat	  fizike	  të	  trupit	  të	  ngurtë	  
15. Rezonanca	  magnetike	  nukleare	  dhe	  elektronike	  

	  
Tema	  II:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  seminare:	  

1. Struktura	  e	  kristaleve	  	  
2. Ligjet	  per	  studimin	  e	  formave	  të	  kristaleve	  
3. Klasifikimi	  i	  strukturave	  kristalin	  
4. Dukuria	  e	  difraksionit	  të	  rrezeve	  X	  
5. Lidhjet	  në	  kristale	  
6. Energjia	  e	  lidhjes	  
7. Elektronet	  në	  kristale	  
8. Dinamika	  e	  elektronit	  në	  kristal	  
9. Metalet	  dhe	  gjysmëpërcjellsat	  
10. Teoria	  kuantike	  e	  përcjellshmërisë	  
11. Efektet	  e	  ndryshme	  në	  gjysmëpërcjellsat	  
12. Pajisjet	  në	  gjysmëpërcjellsat	  
13. Pajisjet	  fotoelektronike	  
14. Karakteristikat	  fizike	  të	  trupit	  të	  ngurtë	  
15. Rezonanca	  magnetike	  nukleare	  dhe	  elektronike	  

	  
	  
Tema	  III	  :	  	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  detyrimet	  e	  tjera	  te	  lidhura	  me	  lenden:	  pune	  laboratorike,	  praktika,	  detyra	  kursi	  etj:	  

1. Pajisjet	  gjysmëpërcjellëse.	  	  Aplikimet	  e	  tyre	  
	  
Literatura	  baze	  dhe	  ndihmese:	  

o 	  Fizika	  e	  trupit	  te	  ngurte.;	  Thomo.	  N,	  Aliko.	  L.	  
o Fizika	  e	  metaleve.;	  Mejdani.	  R	  
o Fizika	  moderne.;	  Krane.K.	  
o Introduction	  to	  Solid	  State	  Physics	  ;	  Kittel.C	  

	  
FORMAT	  E	  VLERESIMIT	  TE	  STUDENTEVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vleresimi	  ne	  perqindje	  	  
Kontrolli	  I	   25	  %	  
Kontrolli	  II	   25	  %	  
Vleresimi	  vjetor	  	   10	  %	  



 
 

 
 

Kontrolli	  final	  	   40%	  	  
	  
	  
Vlerësimi	  me	  notë	  behet	  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	  paraqitet	  në	  provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lendes:	  	  
Lënda	   do	   të	   vlerësohet	   mbi	   bazën	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesshme,	   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,	  dhe	   çdo	  njoftim	   tjetër	   do	   të	   jepet	  në	  klasë	  dhe/ose	  në	  adresën	   zyrtare	   të	  
Universitetit	  “Ismail	  Qemali”	  të	  Vlorës	  në	  internet:	  veledin.cako@univlora.edu.al	  apo	  në	  adresën	  elektronike	  të	  pedagogut	  
veledin.cako@yahoo.com.	  Studentët	  janë	  të	  lutur	  të	  mos	  drejtojnë	  nëpërmjet	  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	  te	  ketë	  detyra	  dhe	  njoftime	   	  që	  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.	  Nuk	  lejohet	  përdorimi	  i	  telefonave	  celulare	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  ambientet	  e	  Universitetit	  .	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	   FIZ 342 _	  HYRJE NË FIZIKËN TEORIKE	  
Pedagogu:	  	   Emilia	  Çaçi	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Ky	  kurs	  ofrohet	  për	  studentët	  e	  fizikës	  dhe	  ka	  për	  qëllim	  të	  realizojë	  kalimin	  nga	  fizika	  klasike,	  e	  cila	  studjohet	  në	  semestrat	  e	  
parë,	  me	  lëndët	  e	  fizikës	  teorike:	  mekanika	  teorike,	  elektrodinamika,	  mekanika	  kuantike	  dhe	  fizika	  statistike.	   	  Temat	  që	  do	  të	  
trajtohen	   përfshijnë	   ekuacionet	   e	   lëvizjes	   mekanike	   të	   Lagranzhit,	   ligjet	   e	   ruajtjes,	   ekuacionet	   kanonike,	   Hamiltoniani,	  
transformimet	   kanonike,	   fusha	   elektromagnetike,	   ekuacionet	   e	   Maksuellit,	   potencialet	   elektromagnetike,	   valët	  
elektromagnetike,	  bazat	  ideore	  të	  mekanikes	  kuantike,	  ekuacioni	   i	  Shredingerit,	  teoria	  kuantike	  e	  përafruar	  e	  atomit,	  parimet	  
bazë	  të	  mekanikës	  statistike.	  Ky	  kurs	  përmbush	  kërkesat	  e	  formimit	  të	  përgjithshëm	  universitar	  për	  studentët	  e	  fizikës.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  leksione	  janë:	  	  
	  
	  
	  

1. Ekuacionet	  e	  lëvizjes.	  Lidhjet	  dhe	  koordinatat	  e	  përgjithësuara.	  Parimi	  i	  punëve	  virtuale	  dhe	  ekuacionet	  e	  Lagranzhit	  
të	  llojit	  të	  parë.	  Ekuacionet	  e	  Lagranzhit	  të	  llojit	  të	  dytë.	  Parimi	  i	  veprimit	  minimal.	  Funksioni	  i	  Lagranzhit	  për	  një	  pikë	  
materiale	  dhe	  për	  një	  sistem	  pikash	  materiale.	  	  

2. Ligjet	  e	  ruajtjes.	  Simetria	  dhe	  ligjet	  e	  ruajtjes.	  Energjia.	  Impulsi,	  Momenti	  i	  impulsit.	  
3. Integrimi	  i	  ekuacioneve	  të	  lëvizjes.	  Lëvizja	  njëdimensionale.	  Problemi	  i	  dy	  trupave.	  Lëvizja	  në	  fushë	  qëndrore.	  

Problemi	  i	  Keplerit.	  
4. Goditjet.	  Zbërthimi	  i	  grimcave.	  Goditjet	  elastike.	  Shpërhapja	  e	  grimcave.	  Formula	  e	  Radhërfordit.	  
5. Lëvizja	  e	  trupit	  të	  ngurtë.	  Koordinatat	  e	  pavarura	  të	  trupit	  të	  ngurte.	  Shpejtesia	  kendore.	  Kendet	  e	  Ejlerit.	  Energjia	  

kinetike	  e	  rrotullimit.	  	  Momenti	  i	  inercisë	  së	  trupit	  të	  ngurtë.	  Ekuacionet	  e	  lëvizjes	  së	  trupit	  të	  ngurtë.	  	  
6. Ekuacione	  kanonike.	  Hamiltoniani,	  ekuacionet	  e	  Hamiltonit.	  Kllapat	  e	  Puasonit.	  Veprimi	  si	  funksion	  i	  koordinatave	  të	  

kohës.	  
7. Transformime	  kanonike.	  Teorema	  e	  Liuvilit.	  Ekuacioni	  Hamilton	  –	  Jakobi.	  Ndarja	  e	  variablave.	  
8. Fusha	  elektromagnetike.	  Ekuacionet	  e	  Maksuellit.	  Fusha	  elektrike	  shtjellore.	  Rryma	  e	  zhvendosjes.	  Fusha	  

elektromagnetike.	  Ekuacionet	  e	  Maksuellit.	  Ligji	  i	  ruajtjes	  së	  ngarkesës	  elektrike	  (ekuacioni	  i	  vazhdueshmërisë).	  
9. Potencialet	  elektromagnetike.	  Potenciali	  vektorial	  dhe	  ai	  skalar.	  Parimi	  i	  veprimit	  për	  fushën	  elektromagnetike.	  
10. Valët	  elektromagnetike	  plane.	  Zgjidhja	  e	  ekuacionit	  valor.	  Vala	  e	  rrafshët	  monokromatike.	  Përhapja	  e	  valëve	  dritore	  

në	  lëndë.	  Fusha	  elektromagnetike	  si	  bashkësi	  oshilatorësh	  harmonikë.	  Optika	  gjeometrike.	  
11. Bazat	  ideore	  të	  mekanikës	  kuantike.	  Dualizmi	  valor	  korpuskular.	  Shpejtësia	  e	  fazës	  dhe	  e	  grupit.	  Ekuacioni	  valor	  për	  

grimcën	  e	  lirë.	  Ekuacioni	  stacionar	  i	  Shredingerit.	  Funksioni	  valor	  dhe	  kushti	  i	  normimit.	  Relacioni	  i	  
papërcaktueshmërisë.	  Kufijtë	  e	  zbatimit	  të	  koncepteve	  klasike.	  

12. Përafrimi	  kuaziklasik.	  Thërmija	  në	  gropën	  potenciale	  të	  pafundme.	  Efekti	  tunel.	  Shkëputja	  e	  elektronit	  nga	  metali.	  
Emisioni	  i	  ftohtë.	  Diferenca	  e	  potencialeve	  e	  kontaktit.	  

13. Teoria	  kuantike	  e	  përafruar	  e	  atomit.	  Atomi	  i	  hidrogjenit	  –	  ekuacioni	  stacionar	  i	  Shredingerit.	  Atomet	  njëvalente.	  Spini	  
i	  elektronit.	  Atomet	  shumelektronike	  dhe	  parimi	  i	  Paulit.	  Sistemi	  periodik	  i	  Mendelejevit.	  Molekula.	  Energjia	  e	  
molekulës.	  Spektrat	  e	  molekulës.	  Molekula	  e	  hidrogjenit.	  	  

14. Parimet	  bazë	  të	  mekanikës	  statistike.	  Hapësira	  fazore.	  Ansambli	  statistik.	  Shpërndarja	  e	  sistemeve.	  	  Energjia	  e	  lirë	  e	  
sistemit.	  Ekuacioni	  themelor	  i	  termodinamikës.	  

15. Shpërndarjet	  statistike	  kuantike.	  Gjëndjet	  e	  pastra	  dhe	  të	  përziera.	  Matrica	  e	  dëndësisë.	  Ekuacioni	  i	  lëvizjes	  për	  
matricën	  e	  dëndësisë.	  Shpërndarja	  statistike	  për	  sistemin	  kuantik.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  të	  trajtohen	  në	  seminare	  janë:	  	  	  

	  
	  

1. Operatorët	  matematikë:	  gradienti,	  divergjenca,	  rotori,	  veprimet	  me	  to.	  	  
2. Ekuacionet	  e	  lëvizjes,	  koordinatat	  e	  përgjithësuara.	  
3. Lagranzhiani,	  integralet	  e	  lëvizjes.	  	  
4. Ligjet	  e	  ruajtjes,	  energji,	  impuls.	  
5. Lëvizja	  në	  fushë	  qëndrore.	  Nxjerrja	  e	  ligjeve	  të	  Keplerit.	  Lëvizja	  e	  satelitëve	  rreth	  Tokës.	  	  
6. Goditjet,	  këndet	  e	  shpërhapjes.	  



 
 

 
 

7. Lëvizja	  rrotulluese,	  shpejtësia,	  boshtet.	  	  
8. Lëvizja	  rrotulluese.	  Momenti	  i	  inercisë,	  xhiroskopi.	  
9. Oshilatori	  harmonik.	  Hamiltoniani.	  	  Ekuacionet	  e	  Hamiltonit	  për	  lëvizjen.	  	  
10. Transformimet	  kanonike.	  Vëllimi	  fazor.	  
11. Fusha	  elektrike	  shtjellore.	  	  
12. Përhapja	  e	  valëve	  elektromagnetike	  plane.	  Optika	  gjeometrike.	  
13. Shembuj	  të	  thjeshtë	  të	  zgjidhjes	  së	  ekuacionit	  stacionar	  të	  Shredingerit.	  Thërmija	  në	  gropën	  potenciale	  të	  pafundme.	  
14. Relacioni	  i	  papërcaktueshmërisë.	  
15. Gjëndjet	  kuantike	  dhe	  spektrat	  e	  atomit	  të	  Hidrogjenit.	  

	  
	  

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%.	  
	  

Piket	  (%)	   MOSFREKUENTIM	  Seminare	  <	  75%	   <	  40	   40-‐49	   50-‐59	   60-‐69	   70-‐79	   80-‐89	   90-‐100	  

Nota	   M	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  

	  
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,	   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.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
Në	  qoftë	  se	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “FIZ342”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ342_Urgjent”	  në	  qoftë	  se	  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:	  
FIZ342.	   Përpara	   se	   studentët	   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	  nëpërmjet	  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	  që	  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	  	  	   FIZ	  370	  Fizikë	  Moderne	  1	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Valbona	  Tahiri	  
Semestri	  	  	   Vjeshte	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lendes:	  	  
Trajtimi	  i	  njohurive	  baze	  te	  analizes	  matematike,	  algjebres	  lineare	  si	  dhe	  te	  matematikes	  financiare	  si	  dhe	  aplikime	  te	  thjeshta	  
te	  tyre	  ne	  ekonomi.	  Problematika	  e	  shqyrtuar	  do	  te	  kete	  te	  beje	  me	  ekuacionet	   lineare,	   jolineare,	  perqindjet	  dhe	   llogaritja	  e	  
interesit,	  derivati,	  integrali	  i	  funksionit,	  vargjet	  dhe	  serite,	  matricat	  dhe	  sistemet	  e	  ekuacioneve	  lineare.	  	  	  
	  
Permbajtja	  e	  lendes:	  
Temat	  e	  Leksioneve	  

1. Hapësira	   dhe	   koha	   në	   mekanikën	   klasike	   .Eksperimenti	   Michelson-‐Morley.	   Postulatet	   e	   Teorisë	   Speciale	   të	  
Relativitetit	  (TSR).	  

2. Rrjedhime	  të	  TSR	  –	  njëkohshmëria	  dhe	  relativiteti	  i	  kohës.	  	  Shkurtimi	  i	  gjatësisë	  ,zgjatja	  e	  kohës.Efekti	  Dopler	  
3. Transformimet	  e	  Lorentz-‐it.	  Dinamika	  relativiste	  .Impulsi	  relativist.	  
4. Forma	  relativiste	  e	  ligjit	  të	  dytë	  të	  Njutonit	  .Masa	  dhe	  energjia	  relativiste.	  Lidhja	  masë	  –	  energji.Ruajtja	  e	  impulsit	  dhe	  

energjisë	  relativiste.	  
5. Relativiteti	  i	  përgjithshëm.Aplikime.	  
6. Retrospektivë	  mbi	  mënyrën	  klasike	  të	  përshkrimit	  të	  dukurive.	  Difraksioni	   i	  dritës	  dhe	  elektroneve.Eksperimenti	  me	  

dy	  carje.	  Difraksioni	  i	  elektroneve.Valët	  e	  lëndës.	  
7. Përmbajtja	  fizike	  e	  teorisë	  kuantike.	  Ekuacioni	  i	  Shredingerit,	  interpretimi	  fizik	  i	  funksionit	  valor.Normimi.	  Ekuacioni	  i	  

Shredingerit.Zgjidhjet	  
8. Gjëndjet	  e	  qëndrueshme	  dhe	  vlerat	  diskrete	  të	  energjisë.Spektri.	  Parimi	  i	  papërcaktueshmërisë	  së	  Hajzenbergut.	  
9. Ekuacioni	  i	  Shredingerit	  me	  një	  përmasë.Gjëndjet	  kuantike	  të	  një	  thërmije	  në	  prani	  të	  një	  potenciali.	  Gropa	  potenciale	  

e	  pafundme.Gropa	  potenciale	  e	  fundme.Vlerat	  e	  pritshme.Operatoret.	  
10. Oshilatori	  i	  thjeshtë	  kuantik.	  Mënyra	  kuantike	  e	  përshkrimit	  të	  dukurive.	  
11. Atomi	  në	  mekanikën	  kuantike.	  Funksioni	  i	  shpërndarjes	  probabilitare	  të	  atomit	  të	  hidrogjenit.Numrat	  Kuantikë.	  
12. Kuantifikimi	   i	   momentit	   këndor	   dhe	   energjisë.Eksperimenti	   Stern-‐Gerlach.	   Efekti	   Zeeman.	   Përshkrimi	   cilësor	   i	  

bashkëveprimit	  spin-‐	  orbitë.	  
13. Sistemi	  periodik	  dhe	  parimi	  i	  Paulit.	  Spektrat	  optike.Spektrat	  e	  rrezeve	  –X.	  
14. Mekanizmat	  e	  lidhjes	  jonike,	  koovalente,	  Van	  der	  Vals	  dhe	  lidhje	  hidrogjenore.Nivelet	  energjitike.	  Spektri	  molecular.	  

Lidhjet	  molekulare.	  
15. Shpërndarja	  e	  elektroneve	  dhe	  lidhja	  koovalente.	  Lidhja	  ne	  molekulat	  komplekse.	  

	  
Temat	  e	  Seminareve	  

1. Shndërrimet	  e	  Galileit.	  Shndërrimet	  e	  Lorenzit.	  
2. Rrjedhime	  të	  TSR.	  Efekti	  Doppler.	  
3. Transformimet	  e	  Lorenzit.	  Dinamika	  relativiste.	  
4. Ligji	  i	  dytë	  i	  Njutonit.	  Ligjet	  e	  ruajtjes	  së	  energjisë	  dhe	  impulsit.	  
5. Relativiteti	  i	  përgjithshëm.Zbatime.	  
6. Efekti	  fototelektrik.Efekti	  Kompton.	  Difraksioni	  i	  elektroneve.	  
7. Ekuacioni	  i	  Shredingerit	  me	  një	  përmasë.	  Zgjidhjet	  e	  veçanta	  të	  ekuacionit	  të	  Shredingerit.	  
8. Gjëndjet	  e	  qëndrueshme,	  vlerat	  diskrete.	  Parimi	  i	  papërcaktueshmërisë	  së	  Hajzenbergut.	  
9. Operatorët.	  Gropa	  potenciale	  e	  pafundme.	  
10. Oshilatori	  kuantik.Funksioni	  valor.	  Zgjidhjet	  
11. Funksioni	  valor	  i	  atomit	  të	  hidrogjenit.Zgjidhjet.	  
12. Kuantifikimi	  i	  momentit	  këndor.	  Efekti	  Zeeman.	  
13. Rrezet	  –X.	  Parimi	  i	  Paulit.	  
14. Lidhjet	  molekulare.Zbatime.	  
15. Lidhjet	  e	  molekulave	  komplekse.	  Përsëritje.	  

 
	  

Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
o “	  Modern	  Physics”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Keneth	  Krane	  
o 	  “	  Elemente	  të	  Mekanikës	  Kuantike”	  	  	  	  	  Jorgo	  Mandili	  
o 	  “	  Fizika	  Moderne	  (Tekst	  ushtrimesh)	  ”	  	  	  J.Mandili	  	  S.Mico	  	  V.Tahiri	  E.Myftaraj	  

	  
	  
	  
	  
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	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  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:	  	  
Lenda	   do	   te	   vleresohet	   mbi	   bazen	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nese	  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	  me	  subjektin	  “FIZ	  370”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ	  370”	  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:	  FIZ	  
370	  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	  nërpërmjet	  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	  	  	   FIZ	  371	  Fizikë	  Moderne	  2	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   Jorgo	  Mandili	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  	  2015	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2sem	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Trajtimi	  i	  njohurive	  baze	  te	  analizes	  matematike,	  algjebres	  lineare	  si	  dhe	  te	  matematikes	  financiare	  si	  dhe	  aplikime	  te	  thjeshta	  
te	  tyre	  ne	  ekonomi.	  Problematika	  e	  shqyrtuar	  do	  te	  kete	  te	  beje	  me	  ekuacionet	   lineare,	   jolineare,	  perqindjet	  dhe	   llogaritja	  e	  
interesit,	  derivati,	  integrali	  i	  funksionit,	  vargjet	  dhe	  serite,	  matricat	  dhe	  sistemet	  e	  ekuacioneve	  lineare.	  	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Temat	  e	  Leksioneve	  

1. Përshkrimi	  kuantik	  i	  atomeve	  me	  një	  elektron.	  Funksioni	  i	  shpërndarjes	  probabilitare	  të	  atomit	  të	  hidrogjenit.	  Numrat	  
kuantikë.	  

2. Kuantifikimi	   i	   momentit	   këndor	   dhe	   energjisë	   .Eksperimenti	   	   Stern-‐Gerlach.	   Efekti	   Zeeman.	   Përshkrimi	   cilësor	   i	  
bashkëveprimit	  spin	  –	  orbitë	  dhe	  ndarja	  e	  strukturës	  fine.	  

3. Sistemi	  periodik	  dhe	  parimi	  i	  Paulit.	  Spektrat	  optike	  .Spektrat	  e	  rrezeve	  –X.	  
4. Mekanizmat	  e	  lidhjes.Lidhje	  jonike,	  lidhje	  koovalente,	  lidhje	  e	  Van	  der	  Vals	  dhe	  lidhje	  hidrogjenike.Nivelet	  energjetike.	  

Spektri	  molekular	  
5. Shpërndarja	  e	  elektroneve	  dhe	  lidhja	  kovalente.	  Lidhja	  në	  molekulat	  komplekse.	  
6. Analiza	  statistikore.	  Statistika	  klasike	  dhe	  kuantike.	  Shpërndarja	  e	  shpejtësive	  molekulare.	  
7. Shpërndarja	  Maxëell-‐Boltzman.	  Statistika	  	  kuantike.	  Zbatime	  të	  statistikës	  Boze	  –Einstein.	  
8. Struktura	  e	  trupave	  të	  ngurtë.	  Modeli	  klasik	  i	  elektroneve	  të	  lira	  të	  metaleve.	  
9. Teoria	   kuantike	   e	   metaleve.Teoria	   e	   bandave	   të	   trupit	   të	   ngurtë.	   Përcjellshmëria	   e	   metaleve	   ,	   izolatorëve	   dhe	  

gjysmëpërçuesit.	  
10. Pajisjet	  me	  gjysmëpërçues.Kalimi	  p-‐n,	  diodat-‐LED.Tranzistori	  qarqet	  e	  integruara.Superpërcjellshmeria	  
11. Vetitë	  e	  	  bërthamës	  –ngarkesa	  dhe	  masa	  .Përmasat	  dhe	  struktura	  e	  bërthamave.Qëndrueshmeria	  e	  bërthamës	  .	  
12. Energjia	  e	  lidhjes	  dhe	  forcat	  bërthamore.	  Modelet	  bërthamore.	  Radioaktiviteti.	  Proçeset	  e	  zbërthimit.	  	  
13. Reaksionet	  bërthamore.Reaksioni	  i	  ndarjes	  .	  Reaktori.	  Reaksioni	  i	  bashkimit.	  
14. Bashkëveprimi	   i	   rrezatimit	  me	   lëndën.	  Përdorime	   të	   rrezatimit.	  Grimcat	  elementare	   .Bashkëveprimet	   themelore	  në	  

natyrë.	  
15. Ligjet	  e	  ruajtjes.Kuarket	  	  Modeli	  Standart.	  Kozmologjia	  

	  
Temat	  e	  Seminareve	  

1. Atomi	  i	  Hidrogjenit.	  Funksioni	  i	  shpërndarjes.	  
2. Kuantifikimi	  i	  momentit	  këndor.	  Bashkëveprimi	  spin-‐	  orbitë.	  
3. Sistemi	  periodik	  i	  elementeve.	  Spektri	  i	  rrezeve	  –X.	  
4. Lidhjet	  molekulare.	  
5. Spektri	  molekular.	  Molekulat	  komplekse.	  
6. Ligje	  të	  statistikës	  kuantike.	  Shpërndarja	  e	  shpejtësive.	  
7. Shpërndarja	  Maxëell-‐Bolcman.	  Aplikime.	  
8. Gjëndja	  e	  elektroneve	  në	  metale.Krahasimi	  me	  modelin	  klasik.	  
9. Teoria	  e	  përcjellshmerisë.Përcaktimi	  i	  bandave.	  
10. Gjysmëpërçuesat.Tranzistorët.	  
11. Bërthama.Veti	  të	  përgjithshme.Qëndrushmëria	  e	  bërthamës.	  
12. Energjia	  e	  lidhjes	  së	  bërthamës.Modelet	  bërthamore.	  
13. Reaksionet	  bërthamore.Llojet	  kryesore.Reaktori	  bërthamor.	  
14. Bashkëveprimi	  i	  rrezatimit	  me	  lëndën.Grimcat	  elementare.	  
15. Ligjet	  e	  ruajtjes.	  Kuarket.	  

 
	  
Literatura	  baze	  dhe	  ndihmese:	  

o 	  “Fizika	  Moderne”-‐	  Rexhep	  Mejdani	  
o “Modern	  Physics”	  	  Serway	  R	  
o “Modern	  Physics”	  	  Keneth	  Krane	  	  

	  
	  
	  
	  
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	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhen	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhë	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  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:	  	  
Lenda	   do	   te	   vleresohet	   mbi	   bazen	   e	   dy	   provimeve	   të	   pjesëshme,	   detyrave	   si	   dhe	   provimi	   final.	   Pikët	   e	   marra	   do	   të	   jenë	  
kumulative.	  Nuk	  do	  te	  ripërsëriten	  provimet,	  për	  asnje	  motiv.	  Nese	  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	  me	  subjektin	  “FIZ	  371”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “FIZ	  371”	  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:	  FIZ	  
370	  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	  nërpërmjet	  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	  143	  	  	  Kimi	  e	  përgjithshme	  
	  
Pedagogu:	  	   Prof.As.Dr.	  Petrit	  	  Kotori	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  /	  0	  lab	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Lënda	  e	  Kimisë	   së	  Përgjitheshme	  synon	  që	   t’u	   japë	  studentëve	   të	  Fakultettit	   të	  Shkencave	  Teknike	  njohuri	  bazë	  mbi	   lëndën,	  
elementët	  dhe	  substancat	  kimike.	  Gjatë	   leksioneve	  dhe	  seminareve	  bëhet	  një	  rishikim	  më	   i	  avancuar	   i	  njohurive	  të	  marra	  në	  
Shkollën	  e	  Mesme	  të	  Përgjitheshme	  në	   lëndën	  e	  Kimisë,	  kurse	  për	  ata	  studentë	  që	  vijnë	  nga	  Shkollat	  e	  Mesme	  	  Profesionale	  
synohen	   të	   jepen	   që	   në	   fillim	   dhe	   njohuritë	   bazë	   të	   Kimisë	   së	   Përgjitheshme.	   Ky	   program	   synon	   të	   japë	   një	   formim	   të	  
përgjithshëm	  për	  të	  interpretuar	  fenomenet	  kimike	  dhe	  për	  të	  thelluar	  njohuritë	  me	  karakter	  kimik	  që	  mund	  t’u	  paraqiten	  gjatë	  
viteve	  të	  studimit	  dhe	  në	  aktivitetin	  e	  tyre	  profesional.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Hisoriku	  i	  Kimisë.	  Stekiometria	  Përbërja	  në	  përqindje	  e	  komponimeve.	  
2. Stekiometria	  e	  reaksioneve	  në	  tretësira	  Termokimia.	  	  Entalpite	  e	  formimit.	  Energjitë	  e	  lidhjeve.	  
3. Ndërtimi	  i	  atomit.	  Rrezatimi	  elektromagnetik..	  Mekanika	  valore	  Numrat	  kuantike.	  
4. Mbushja	  e	  orbitaleve	  dhe	  rregulli	  i	  Hundit.	  Vetitë	  e	  atomeve.Lidhja	  jonike.	  	  
5. 	  Lidhja	  kovalente	  Rezonanca.	  Kalimi	  ndërmjet	  lidhjes	  jonike	  dhe	  kovalente	  Gjeometria	  e	  molekulave	  
6. Orbitalet	  hibride	  .	  Gazet.	  Teoria	  kinetike	  e	  gazeve	  
7. Lëngjet	  dhe	  trupat	  e	  ngurtë.	  Avullimi.	  
8. Trysnia	  e	  avullit	  e	  një	  trupi	  të	  ngurtë	  Llojet	  e	  trupave	  të	  ngurtë	  kristalore	  Tretësirat.	  
9. Trysnia	  e	  avullit	  të	  tretësirave.	  Reaksionet	  në	  tretësira	  ujore.	  Kinetika.	  
10. Mekanizmi	  i	  reaksioneve.	  Ekuilibri	  kimik.	  Acidet	  dhe	  bazat.	  
11. Ekuilibrat	  jonike.	  Produkti	  i	  tretshmërisë.	  Termodinamika.	  
12. Energjia	  e	  lirë	  e	  Gibssit.	  Elektrokimia.	  .	  Elementet	  galvanike	  	  Forca	  elektromotore.	  
13. Ndryshimi	  i	  energjisë	  së	  lirë	  të	  Gibssit	  dhe	  forca	  elektromotore.	  Korrozioni	  i	  hekurit.	  
14. Metalet	  Metalet	  e	  grupit	  I-‐Adhe	  II-‐A.	  Metalet	  e	  grupit	  te	  III-‐A	  dhe	  IV-‐A.	  Metalet	  Kalimtare	  
15. Jo	  metalet	  Vetitë	  e	  jometaleve	  të	  grupit	  të	  III-‐A	  IV-‐A.	  V-‐A	  Vetitë	  e	  elementeve	  të	  grupit	  te	  VI-‐A.	  Gazet	  e	  plogëta.	  Kimia	  

bërthamore.	  

	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  

1. Stekiometria	  kimike.Barazimet	  kimike.Rendimenti	  i	  reaksioneve.	  
2. Llogaritjet	  që	  bazohen	  në	  barazimet	  kimike	  Barazimet	  termokimike.	  Llogaritja	  e	  entalpisë	  së	  reaksionit.	  
3. Energjitë	  e	  lidhjes	  kimike.	  Ligji	  i	  Hessit.	  Konfigurimi	  elektronik	  i	  elementeve.	  
4. Numrat	  kuantike.Lidhja	  jonike.	  Energjia	  e	  rrjetes.	  
5. Lidhja	  kovalente.Komponimet	  kovalente.	  Strukturat	  e	  Lwisit.	  Lidhjet	  me	  karakter	  të	  ndërmjetëm.	  Elektronegativiteti.	  
6. Teoria	  SHCESHV.	  Orbitalet	  hibride.	  Orbitalet	  molekulare.	  Gazet.Ligjet	  e	  thjeshta	  të	  gazeve.	  Ligji	  i	  gazit	  ideal.	  	  
7. Stekiometria	  dhe	  vëllimet	  e	  gazeve.	  Ligji	  i	  Daltonit	  për	  trysnitë	  pjesore.	  Gazet	  reale	  
8. Tretësirat.	  Përqendrimi	  i	  tretësirave.	  Tretësirat	  e	  elektroliteve.	  Bashkëveprimi	  ndërmjet	  joneve	  në	  tretesirë.	  
9. Llogaritja	   e	   pikës	   së	   vlimit	   dhe	   pikës	   së	   ngrirjes	   së	   tretësirave	   Reaksionet	   redoks.	   Numrat	   e	   oksidimit.	   Barazimi	   i	  

reaksioneve	  kimik	  me	  metoden	  e	  ndryshimit	  të	  numrit	  të	  oksidimit.	  
10. Kinetika.	   Shpejtësia	   e	   reaksioneve	   	   kimike.	   Gjetja	   e	   rendit	   të	   një	   reaksioni	   Ekuilibri	   kimik.	   Konstantet	   e	   ekuilibrit	  

kimik.Parimi	  Le-‐Shatelie.	  	  
11. Ekuilibrat	  jonike.Caktimi	  i	  grades	  së	  shpërbashkimit	  elektrolitik.	  Llogaritja	  e	  pH	  të	  tretësirave.	  Përqendrimi	  i	  joneve	  
12. Produkti	   i	   tretshmërisë.Hidroliza	   e	   kriprave.Barazimet	   jonike	   të	   reaksioneve	   të	   këmbimit.	   Termodinamika.	   Entalpia	  

Ligji	  i	  parë	  i	  termodinamikës.	  
13. Entropia.	  Ligji	  i	  dytë	  i	  temodinamikës.	  Energjia	  e	  lirë	  e	  Gibssit.	  
14. Energjia	  e	  lirë	  e	  Gibssit	  dhe	  ekuilibri	  Elektrokimia.	  Stekiometria	  e	  elektrolizës.	  Ligjet	  e	  Faradeit	  
15. Potencialet	  elektrodike.	  Radha	  e	  potencielve	  të	  metaleve.	  Potencialet	  elektrodike	  dhe	  ekuilibri.	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o Charles	  Mortimer	  KIMIA	  	  1-‐1,1-‐2.	  Botim	  Shblu	  botim	  i	  ribotim	  vitit	  2003.	  ISBN	  99927-‐0-‐140-‐4	  
o E.	  Luzi,	  E.	  Mullaj,	  R.Totoni	  	  	  Kimia	  e	  Përgjitheshme	  dhe	  Inorganike.	  (Tekst	  për	  Degët	  Inxhinjerike.)	  	  	  Ribotim	  	  	  Tiranë	  

2007	  ISBN	  99437774041	  
o Henry	  F.	  Holtzclav,	  Jr.	  	  	  William	  R.	  Robinson.	  	  GENERAL	  CHEMISTRY	  Eigth	  Edition	  1998	  	  

ISBN	  0-‐669	  12861-‐9	  



 
 

 
 

o Joseph	  D.	  DeLeo	  	  Fundamentals	  of	  Chemistry	  	  	  	  1998.	  	  ISBN	  	  0-‐673-‐16591-‐4	  	  	  	  
o Mihal	  Prifti	  	  Probleme	  të	  Kimisë	  së	  përgjithshme.	  	  Shblu	  Tiranë.	  

	  
	  

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	  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	  	   MAT	  154	  Kalkulus	  1	  
	  
Pedagogu:	   MSc.	  Anila	  Duka	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  lex/2sem	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Programi	  synon	  të	  japë	  një	  studim	  	  të	  plotë	  të	  funksionit	  duke	  trajtuar	  bashkësinë	  e	  tij	  të	  përcaktimit,	  çiftësinë,	  monotoninë	  
dhe	  ekstremumet	  duke	  vazhduar	  më	  tej	  me	  limitin	  e	  funksionit,	  vazhdueshmërinë	  e	  tij,	  diferencimin	  dhe	  integrimin	  e	  funksionit	  
të	  një	  variabli,	  rregullat	  e	  derivimit	  dhe	  aplikime	  të	  derivatit,	  format	  e	  pacaktuara	  dhe	  rregulli	  I	  l’Hopital-‐it,etj.	  

	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Funksionet	   dhe	  modelet	  matematike.Ekuacionet	   jo-‐lineare.	   Funksionet	  monotone,	   funksionet	   rritës	   dhe	   funksionet	  	  
zbritës.	  Diferencimi.	  Disa	  klasa	  të	  rëndësishme	  funksionesh.	  

2. Transformimet	  dhe	  kombinimet	  e	  funksioneve.	  Funksionet	  inverse.	  Përsëritje.	  
3. Problemi	  i	  tangjentes	  dhe	  shpejtësisë.	  	  Limiti	  i	  funksionit.	  Limitet	  e	  njëanshme	  dhe	  limitet	  e	  pafundëm.	  
4. Përkufizimi	  i	  saktë	  i	  limitit.	  Rregullat	  e	  kalimit	  në	  limit.	  Përsëritje	  
5. Vazhdushmëria.	  Limitet	  në	  pikat	  e	  pafundme.	  Tangentet,	  shpejtësitë,	  dhe	  raportet	  e	  tjera	  të	  ndryshimit.	  
6. Përkufizimi	  i	  derivatit.	  PROVIMI	  	  I.	  Interpretimi	  i	  derivatit	  si	  raport	  ndryshimi	  .	  
7. Derivati	  i	  një	  funksioni.	  Derivatet	  e	  funksioneve	  elementare.	  Funksionet	  exponenciale.	  
8. Rregulla	  të	  tjera	  të	  derivimit.	  Derivimi	  i	  funksioneve	  trigonometrike.	  Derivimi	  i	  funksionit	  të	  përbërë,	  rregulli	  zinxhir.	  
9. Derivimi	  në	  mënyrë	  implicite.	  Derivatet	  e	  rendeve	  të	  larta.	  Përafrimet	  Lineare	  dhe	  diferencialet.	  
10. Vlerat	  maksimum	  dhe	  minimum.	  Teorema	  e	  vlerës	  së	  mesme.	  PROVIMI	  II	  
11. Përcaktimi	   i	   grafikut	   nëpërmjet	   derivatit.	   Format	   e	   pacaktuara,	   rregulli	   i	   L'Hopital-‐it.	   Studimi	   i	   plotë	   i	   një	   funksioni	  

nëpërmjet	  derivateve.	  
12. Problemet	  e	  optimizimit.	  Metoda	  e	  përafrimit	  e	  Njutonit.	  Antiderivatet	  
13. Sipërfaqet	  dhe	  distancat.	  Integrali	  i	  caktuar.	  Teorema	  themelore	  e	  kalkulusit.	  
14. Integralet	  e	  pacaktuara.	  Përsëritje.	  Metoda	  e	  zëvendësimit.	  
15. Logaritmi	  i	  përcaktuar	  si	  integral.	  PROVIMI	  III	  
	  

Tema	  II:	  Temat	  qe	  do	  trajtohen	  ne	  seminare:	  
1. Funksionet	   .	   Funksionet	  monotone,	   rritës	   dhe	   funksionet	   zbritës.	   Ekuacionet	   jo-‐lineare.	   Disa	   klasa	   të	   rëndësishme	  	  

funksionesh.	  	  
2. Transformimet	  dhe	  kombinimet	  	  e	  funksioneve.	  Diferencimi.	  Funksionet	  inverse	  
3. Problemi	  i	  tangjentes	  dhe	  shpejtësisë.	  Limiti	  i	  funksionit.	  Limitet	  e	  njëanshme	  dhe	  limitet	  e	  	  pafundëm	  
4. Përkufizimi	  i	  saktë	  i	  limitit.	  Rregullat	  e	  kalimit	  në	  limit.	  Vazhdushmëria	  
5. Limitet	   në	   pikat	   e	   pafundme.	   Tangentet,	   shpejtësitë	   dhe	   raportet	   	   e	   tjera	   të	   ndryshimit.	   Përkufizimi	   i	   derivatit.	  

Interpretimi	  i	  derivatit	  si	  raport	  ndryshimi.	  Derivati	  si	  një	  funksion.	  
6. Derivatet	  e	  funksioneve	  	  elementare.	  Funksionet	  eksponencial.	  Rregulla	  të	  tjera	  të	  derivimit	  
7. Përsëritje.	  Derivimi	  i	  funksioneve	  trigonometrike.	  
8. Derivimi	  i	  funksionit	  të	  përbërë,	  rregulli	  zinxhir.	  Derivimi	  në	  mënyrë	  implicite	  
9. Derivatet	  e	  rendeve	  të	  larta.	  Diferencialet.	  Vlerat	  maksimum	  dhe	  minimum.	  Teorema	  e	  vlerës	  së	  mesme	  
10. Përcaktimi	  i	  grafikut	  nëpërmjet	  derivatit.	  Format	  e	  pacaktuara,	  rregulli	  i	  	  L'Hopital-‐it	  
11. Studimi	  i	  plotë	  i	  një	  funksioni	  nëpërmjet	  derivateve.	  Përsëritje	  
12. Problemet	  e	  optimizimit.	  Metoda	  e	  përafrimit	  të	  Njutonit.	  Antiderivatet	  
13. Sipërfaqet	  dhe	  distancat.	  Integrali	  i	  caktuar	  
14. Teorema	  themelore	  e	  kalkulusit.	  Integralet	  e	  pacaktuara.	  Metoda	  e	  zëvendësimit	  
15. Logaritmi	  i	  përcaktuar	  si	  integral.	  Përsëritje	  

Literatura	  baze	  dhe	  ndihmese:	  
o Kalkulus, T. Shaska, N. Pjerro	  
o Calculus,	  James	  Stewart	  (botimi	  i	  gjashte)	  

	  
FORMAT	  E	  VLERESIMIT	  TE	  STUDENTEVE:	  	  
	  

Kontrolli	  	   Vleresimi	  ne	  perqindje	  	  
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	  40-‐100%	   	  
Studenti,	  që	  rezulton	  me	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  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	  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:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “MAT	  154”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  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	  “MAT	  154”	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  
juaj	  është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  
MAT	  154.	  Përpara	   se	   studentet	   të	  bëjnë	  një	  pyetje,	   të	   sigurohen	   se	   këtë	   informacion	  nuk	  e	   kanë	  gjetur	  në	   faqen	   zyrtare	   të	  
internetit	  të	  UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  
tilla	  eshte	  mire	  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	   te	   kete	   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.	  Nuk	  lejohet	  përdorimi	  i	  telefonave	  celularë	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  auditor.	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	   MAT	  155	  Kalkulus	  2	  
	  
Pedagogu:	   MSc.	  Anila	  Duka	  
Semestri	   	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	   3	  lex/2sem	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Trajtimi	  i	  njohurive	  bazë	  të	  analizes	  matematike,	  do	  të	  bëhet	  një	  studim	  i	  plotë	  i	  teknikave	  të	  	  integrimit,	  aplikimeve	  të	  
integraleve,	  koordinatave	  polare,	  numrat	  kompleksë,	  seritë	  numerike	  	  dhe	  polinomiale	  dhe	  zbërthimet	  e	  funksioneve	  në	  seri	  
polinomiale	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Sipërfaqet	  midis	  vijave.	  Vellimet	  e	  trupave.	  Vëllimi	  nëpërmjet	  tubave	  cilindrike.	  Puna,	  mesatarja.	  
2. Integrimi	   me	   pjesë.	   Integralet	   trigonometrike.	   Zëvendësimet	   trigonometrike.	   Integrimi	   i	   funksioneve	   racionale	   me	  

thyesa	  te	  pjesshme.	  
3. Integralet	  jo	  të	  mirefillta.	  Gjatësia	  e	  harkut.	  Sipërfaqet	  e	  rrotullimit.	  
4. Vijat	  e	  përcaktuara	  nga	  ekuacionet	  parametrike.	  Kalkulus	  me	  vijat	  parametrike.	  	  
5. Numrat	  kompleks.	  
6. Koordinatat	  polare.	  Sipërfaqet	  dhe	  gjatësitë	  në	  koordinata	  polare.	  
7. Prerjet	  konike.	  Prerjet	  konike	  në	  koordinata	  polare.	  	  
8. Vargjet	  dhe	  seritë.	  	  	  
9. Testi	  i	  integralit	  dhe	  parashikimi	  i	  	  shumave	  të	  serive.	  
10. Kriteri	  i	  krahasimit.	  Seritë	  alternative.	  	  
11. Konvergjenca	  absolute,	  testi	  i	  raportit	  dhe	  testi	  i	  rrënjës.	  
12. Strategji	  për	  kriteret	  e	  	  serive.	  
13. 	  Seritë	  	  polinomiale.	  
14. Paraqitja	  e	  funksionit	  si	  seri.	  
15. Paraqitja	  e	  funksionit	  si	  seri	  
	  

Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  
1. Sipërfaqet	  midis	  vijave.	  Vellimet	  e	  trupave.	  Vëllimi	  nëpërmjet	  tubave	  cilindrike.	  Puna,	  mesatarja.	  
2. Integrimi	   me	   pjesë.	   Integralet	   trigonometrike.	   Zëvendësimet	   trigonometrike.	   Integrimi	   i	   funksioneve	   racionale	   me	  

thyesa	  te	  pjesshme.	  
3. Integralet	  jo	  të	  mirefillta.	  Gjatësia	  e	  harkut.	  Sipërfaqet	  e	  rrotullimit.	  
4. Vijat	  e	  përcaktuara	  nga	  ekuacionet	  parametrike.	  Kalkulus	  me	  vijat	  parametrike.	  	  
5. Numrat	  kompleks.	  
6. Koordinatat	  polare.	  Sipërfaqet	  dhe	  gjatësitë	  në	  koordinata	  polare.	  
7. Prerjet	  konike.	  Prerjet	  konike	  në	  koordinata	  polare.	  	  
8. Vargjet	  dhe	  seritë.	  	  	  
9. Testi	  i	  integralit	  dhe	  parashikimi	  i	  	  shumave	  të	  serive.	  
10. Kriteri	  i	  krahasimit.	  Seritë	  alternative.	  	  
11. Konvergjenca	  absolute,	  testi	  i	  raportit	  dhe	  testi	  i	  rrënjës.	  
12. Strategji	  për	  kriteret	  e	  	  serive.	  
13. 	  Seritë	  	  polinomiale.	  
14. Paraqitja	  e	  funksionit	  si	  seri.	  
15. Paraqitja	  e	  funksionit	  si	  seri	  
	  

	  
	  
	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  

o Kalkulus, T. Shaska, N. Pjerro	  
o Calculus,	  James	  Stewart	  (botimi	  i	  gjashte)	  

	  
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	  40-‐100%	   	  



 
 

 
 

Studenti,	  që	  rezulton	  me	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  çdo	  provimi	  të	  pjesshëm,	  periudhe	  për	  të	  cilën	  do	  të	  
testohet,	  nuk	  do	  te	  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	   provimit	   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:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “MAT	  155”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	  fiks	  apo	  cellular	  te	  pedagogut	  te	  lendes	  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	  “MAT	  155”	  Urgjent”	  n.q.s	  problemi	  
juaj	  është	  urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  
MAT	  155.	  Përpara	   se	   studentet	   të	  bëjnë	  një	  pyetje,	   të	   sigurohen	   se	   këtë	   informacion	  nuk	  e	   kanë	  gjetur	  në	   faqen	   zyrtare	   të	  
internetit	  të	  UV.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  drejtojnë	  nërpermjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  
tilla	  eshte	  mire	  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.	  Nuk	  lejohet	  përdorimi	  i	  telefonave	  celularë	  dhe	  pirja	  e	  duhanit	  në	  auditor.	  
	  
	  



 
 

 
 

SYLLABUS	  	  	    MAT 226     PROBABILITET DHE STATISTIKË	  
	   	  
Pedagogu:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MSc.	  Orgeta	  Gjermëni	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
Të	  	  japë	  një	  ide	  të	  qartë	  të	  elementëve	  kryesorë	  	  të	  lëndës.	  Të	  krijojë	  një	  lidhje	  logjike	  midis	  kapitujve	  .Të	  	  insistojë	  	  në	  krijimin	  e	  
lidhjeve	  	  të	  kësaj	  lënde	  me	  lëndët	  e	  tjera	  	  dhe	  në	  aplikime	  	  	  praktike	  	  studimore	  për	  pjesën	  me	  	  të	  madhe	  	  të	  temave.	  

	  
Përmbajtja	  e	  lendës:	  
Tema	  I:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  
	  

1. Kapitulli	  1:	  	  	  Statistika	  deskriptive.	  	  Të	  dhënat	  sasiore	  dhe	  cilësore.	  
Paraqitja	  e	  të	  dhënave.	  Metodologjia	  e	  mbledhjes	  së	  të	  dhënave.	  
Përshkrimi	  	  i	  	  një	  	  vargu	  	  statistikor.	  

2. Marrëdhëniet	  midis	  dy	  ndryshoreve.	  
Kapitulli	  2:	  	  	  Aksiomat	  e	  probabilitetetit	  .	  Hapësirat	  me	  rezultate	  njëlloj	  	  të	  mundshme.	  
Parimet	  bazë	  të	  numërimit.	  Probabiliteti	  me	  kusht.	  	  Formula	  e	  Bejesit.	  

3. Ngjarjet	  e	  pavarura.	  	  Formula	  	  e	  	  probabilitetit	  	  të	  plotë.	  
Kapitulli	  3:	  	  Ndryshoret	  	  e	  rastit	  dhe	  shpërndarjet	  
Llojet	  e	  ndryshoreve	  të	  rastit	  .	  	  	  

4. Shpërndarja	  	  e	  	  ndryshoreve	  	  	  	  të	  	  rastit.	  
Shpërndarjet	  me	  kusht.	  	  Pritja	  e	  një	  	  ndryshoreje	  	  rasti.	  	  	  
Kovarianca	  dhe	  varianca	  e	  shumës	  së	  dy	  ndryshoreve	  të	  rastit.	  

5. Funksionet	  gjenerues	  të	  momenteve.	  	  	  
Mosbarazimi	  Chebishevit	  dhe	  ligji	  i	  numrave	  të	  mëdhenj.	  
Kapitulli	  4	  :	  	  Disa	  ndryshore	  rasti:	  Ndryshorja	  e	  rastit	  Bernuliane	  dhe	  Binomiale.	  	  

6. Ndryshorja	  e	  rastit	  Hipergjeometrike.	  	  Ndryshorja	  e	  	  rastit	  e	  Puasonit.	  
Ndryshoret	  e	  rastit	  	  uniform	  dhe	  normal.	  	  	  
Variabli	  i	  rastit	  eksponencial.	  Perafrimi	  normal	  i	  shperndarjes	  binomiale	  dhe	  puasoniane.	  

7. Shpërndarja	  Gama.	  Shperndarje	  që	  dalin	  nga	  shpërndarja	  normale.	  
Kapitulli	  5	  :	  	  Vlerësimi	  i	  parametrave.	  
Koncepte	  	  të	  përgjithshme	  të	  vlerësimit	  pikësor.	  

8. Metoda	  për	  gjetjen	  e	  vlerësimeve	  pikësore.	  Shpërndarjet	  e	  zgjedhjes.	  
Kapitulli	  6:	  	  Vlerësimi	  	  intervalor.	  	  	  
Intervali	  i	  	  besimit	  	  	  për	  	  mesataren,	  varianca	  	  njihet	  dhe	  	  kur	  	  nuk	  	  njihet.	  	  

9. Intervali	  i	  	  besimit	  	  	  për	  	  dispersionin	  e	  një	  	  shpërndarje	  normale.	  
Intervali	  	  i	  besimit	  për	  probabilitetin	  e	  panjohur.	  

10. Kapitulli	  7:	  	  	  Hipotezat	  	  statistikore.	  
Proçedura	  	  e	  përgjithshme	  	  e	  testimit	  të	  hipotezave.	  	  Testi	  	  mbi	  	  shpërndarjen.	  	  
Testi	  	  mbi	  	  mesataren	  e	  	  	  një	  	  shpërndarje	  normale	  me	  variancë	  të	  njohur.	  	  Testi	  	  mbi	  	  vetinë	  e	  	  një	  popullimi.	  
Kapitulli	  8:	   	   	  Statistikë	   	   inferenciale	   	   	   	  për	   	   	  dy	   	  zgjedhje.	  Diferenca	  e	  mesatareve	  të	  dy	  popullimeve	  me	  shpërndarje	  
normale	  kur	  njihet	  varianca	  e	  popullimeve.	  

11. Diferenca	  e	  mesatareve	  të	  dy	  popullimeve	  me	  shpërndarje	  normale	  kur	  nuk	  njihet	  varianca	  e	  popullimeve.	  
Analiza	  e	  	  variancave	  	  	  të	  	  dy	  	  popullimeve	  	  	  me	  	  shpërndarje	  	  normale.	  
Intervali	  i	  	  besimit	  	  për	  raportin	  e	  	  variancave.	  

12. Kapitulli	  9:	  Regresi	  i	  thjeshtë	  	  linear	  dhe	  korrelacioni:	  Regresi	  i	  thjeshtë	  linear.	  	  Veti	  te	  vlerësimeve	  nëpërmjet	  metodës	  
së	  katrorëve	  më	  të	  vegjël.	  
Testi	  i	  hipotezave	  në	  regresin	  e	  thjeshtë	  linear.	  
Intervalet	  e	  besimit	  dhe	  parashikimet.	  

13. Përshtatshmëria	  e	  modelit	  të	  regresit.	  Korrelacioni.	  
Kapitulli	  10:	  Analiza	  e	  variancës	  
Krahasimi	  i	  shumëfishtë	  nëpëmjet	  ANOVA.	  

14. Analiza	  e	  mbetjeve.	  
Analiza	  e	  Variancës.	  
Modeli	  i	  efekteve	  të	  rastit.	  

15. Përcaktimi	  i	  blloqeve	  të	  plotë	  të	  rastit.	  

	  
	  
	  
Tema	  II:	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  



 
 

 
 

	  
1. Kapitulli	  1:	  	  	  Statistika	  deskriptive.	  	  Të	  dhënat	  sasiore	  dhe	  cilësore.	  

Paraqitja	  e	  të	  dhënave.	  Metodologjia	  e	  mbledhjes	  së	  të	  dhënave.	  
Përshkrimi	  	  i	  	  një	  	  vargu	  	  statistikor.	  

2. Marrëdhëniet	  midis	  dy	  ndryshoreve.	  
Kapitulli	  2:	  	  	  Aksiomat	  e	  probabilitetetit	  .	  Hapësirat	  me	  rezultate	  njëlloj	  	  të	  mundshme.	  
Parimet	  bazë	  të	  numërimit.	  Probabiliteti	  me	  kusht.	  	  Formula	  e	  Bejesit.	  

3. Ngjarjet	  e	  pavarura.	  	  Formula	  	  e	  	  probabilitetit	  	  të	  plotë.	  
Kapitulli	  3:	  	  Ndryshoret	  	  e	  rastit	  dhe	  shpërndarjet	  
Llojet	  e	  ndryshoreve	  të	  rastit	  .	  	  	  

4. Shpërndarja	  	  e	  	  ndryshoreve	  	  	  	  të	  	  rastit.	  
Shpërndarjet	  me	  kusht.	  	  Pritja	  e	  një	  	  ndryshoreje	  	  rasti.	  	  	  
Kovarianca	  dhe	  varianca	  e	  shumës	  së	  dy	  ndryshoreve	  të	  rastit.	  

5. Funksionet	  gjenerues	  të	  momenteve.	  	  	  
Mosbarazimi	  Chebishevit	  dhe	  ligji	  i	  numrave	  të	  mëdhenj.	  
Kapitulli	  4	  :	  	  Disa	  ndryshore	  rasti:	  Ndryshorja	  e	  rastit	  Bernuliane	  dhe	  Binomiale.	  	  

6. Ndryshorja	  e	  rastit	  Hipergjeometrike.	  	  Ndryshorja	  e	  	  rastit	  e	  Puasonit.	  
Ndryshoret	  e	  rastit	  	  uniform	  dhe	  normal.	  	  	  
Variabli	  i	  rastit	  eksponencial.	  Perafrimi	  normal	  i	  shperndarjes	  binomiale	  dhe	  puasoniane.	  

7. Shpërndarja	  Gama.	  Shperndarje	  që	  dalin	  nga	  shpërndarja	  normale.	  
Kapitulli	  5	  :	  	  Vlerësimi	  i	  parametrave.	  
Koncepte	  	  të	  përgjithshme	  të	  vlerësimit	  pikësor.	  

8. Metoda	  për	  gjetjen	  e	  vlerësimeve	  pikësore.	  Shpërndarjet	  e	  zgjedhjes.	  
Kapitulli	  6:	  	  Vlerësimi	  	  intervalor.	  	  	  
Intervali	  i	  	  besimit	  	  	  për	  	  mesataren,	  varianca	  	  njihet	  dhe	  	  kur	  	  nuk	  	  njihet.	  	  

9. Intervali	  i	  	  besimit	  	  	  për	  	  dispersionin	  e	  një	  	  shpërndarje	  normale.	  
Intervali	  	  i	  besimit	  për	  probabilitetin	  e	  panjohur.	  

10. Kapitulli	  7:	  	  	  Hipotezat	  	  statistikore.	  
Proçedura	  	  e	  përgjithshme	  	  e	  testimit	  të	  hipotezave.	  	  Testi	  	  mbi	  	  shpërndarjen.	  	  
Testi	  	  mbi	  	  mesataren	  e	  	  	  një	  	  shpërndarje	  normale	  me	  variancë	  të	  njohur.	  	  Testi	  	  mbi	  	  vetinë	  e	  	  një	  popullimi.	  
Kapitulli	  8:	   	   	  Statistikë	   	   inferenciale	   	   	   	  për	   	   	  dy	   	  zgjedhje.	  Diferenca	  e	  mesatareve	  të	  dy	  popullimeve	  me	  shpërndarje	  
normale	  kur	  njihet	  varianca	  e	  popullimeve.	  

11. Diferenca	  e	  mesatareve	  të	  dy	  popullimeve	  me	  shpërndarje	  normale	  kur	  nuk	  njihet	  varianca	  e	  popullimeve.	  
Analiza	  e	  	  variancave	  	  	  të	  	  dy	  	  popullimeve	  	  	  me	  	  shpërndarje	  	  normale.	  
Intervali	  i	  	  besimit	  	  për	  raportin	  e	  	  variancave.	  

12. Kapitulli	  9:	  Regresi	  i	  thjeshtë	  	  linear	  dhe	  korrelacioni:	  Regresi	  i	  thjeshtë	  linear.	  	  Veti	  te	  vlerësimeve	  nëpërmjet	  metodës	  
së	  katrorëve	  më	  të	  vegjël.	  
Testi	  i	  hipotezave	  në	  regresin	  e	  thjeshtë	  linear.	  
Intervalet	  e	  besimit	  dhe	  parashikimet.	  

13. Përshtatshmëria	  e	  modelit	  të	  regresit.	  Korrelacioni.	  
Kapitulli	  10:	  Analiza	  e	  variancës	  
Krahasimi	  i	  shumëfishtë	  nëpëmjet	  ANOVA.	  

14. Analiza	  e	  mbetjeve.	  
Analiza	  e	  Variancës.	  
Modeli	  i	  efekteve	  të	  rastit.	  

15. Përcaktimi	  i	  blloqeve	  të	  plotë	  të	  rastit.	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  	  	  	  

o 	  “Applied	  Statistics	  and	  	  Probability”,	  	  	  	  Douglas	  C.	  Montgomery.	  
o “Probabiliteti	  dhe	  statistika	  e	  zbatuar”,	  	  	  Llukan	  Puka	  .	  	  
o “Leksione	  të	  statistikës”,	  	  Govani	  Girone,	  	  Tommaso	  Salvemini.	  
o “Teoria	  e	  probabilitetit	  dhe	  	  statistika	  	  matematike”,	  Omer	  	  Stringa	  ,	  Sh.	  	  Shehu.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
o “Staistikë.	  	  	  	  Njohuri	  Themelore”,	  Llukan	  Puka,	  	  Miftar	  Ramosaco	  	  .	  
	  

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	  ne	  %,	  nota	  5-‐10	  progresivisht	  41-‐100%.	   Studenti,	  që	  
rezulton	  më	  pak	  se	  75%	  frekuentim	  për	  periudhën	  që	  i	  përket	  	  	  ҫdo	  provimi	  të	  pjesshem,	  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	  parqitet	  në	  
provimin	  e	  radhës	  vlerësohet	  NP	  (Nuk	  u	  Paraqit).	  
	  
	  
Formati	  i	  lendes:	  	  
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	   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:	  	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “MAT	  226”.	  	  
E-‐mail	  mund	   të	   zgjasë	   disa	   ditë	   për	   t’ju	   kthyer	   përgjigje.	   	   Shkruani	   subjektin	   ““MAT	   226	   Urgjent”	   n.q.s	   problemi	   juaj	   është	  
urgjent	  dhe	  nuk	  mund	  të	  presë.	  Studentet	  jane	  te	  lutur	  te	  mos	  dërgojnë	  e-‐mail	  që	  ka	  lidhje	  me	  kursin	  pa	  subjektin:	  	  “MAT	  226”.	  	  
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	  nëpërmjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  tilla	  është	  
mirë	  tu	  jepet	  përgjigje	  në	  auditor,	  në	  praninë	  e	  një	  masë	  të	  gjerë	  studentësh.	  	  
	  
Email:	   Çdo	   student	   e	   ka	   për	   detyrë	   të	   kontrollojë	   rregullisht	   e-‐mailin.	   Do	   te	   kete	   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	  	  	   MAT	  254	  Kalkulus	  3	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   MSc.	  Artion	  KASHURI	  
Semestri	  	  	   Vjeshtë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   2	  lex	  /	  2	  sem	  /	  	  
Kredite:	  	   	   6	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
	  
Trajtimi	  i	  njohurive	  bazë	  të	  vektorëve,	  të	  funksioneve	  me	  shumë	  variabla,	  integraleve	  sipas	  një	  vije	  dhe	  atyre	  sipërfaqësore	  si	  
dhe	  një	  studim	  i	  fushave	  vektoriale.	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Tema	  I:	  	  	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Vektorët	  
2. Prodhimi	  skalar	  dhe	  vektorial	  
3. Ekuacionet	  e	  drejtëzës,	  planit,	  sipërfaqet	  cilindrike	  dhe	  kuadratike	  
4. Derivimi	  dhe	  integrimi	  i	  funksioneve	  vektoriale	  
5. Gjatësia	  e	  harkut	  dhe	  kurbatura	  
6. Limiti	  dhe	  vazhdueshmëria	  e	  funksioneve	  me	  shumë	  variabla	  
7. Derivatet	  e	  pjesshme	  dhe	  te	  orientuar	  
8. Plani	  tangjent,	  vlerat	  maksimale	  dhe	  minimale	  
9. Integralet	  e	  dyfishtë	  dhe	  vetitë	  e	  tyre	  
10. Integrali	  i	  dyfishtë	  në	  koordinata	  polare	  
11. Integrali	  i	  trefishtë	  në	  koordinata	  cilindrike	  dhe	  sferike	  
12. Integrali	  sipas	  një	  vije	  dhe	  vetitë	  e	  tyre	  
13. Teorema	  e	  Grinit	  dhe	  aplikime	  të	  saj	  
14. Integralet	  sipërfaqësorë	  dhe	  teorema	  e	  divergjencës	  
15. Parametrizimi	  i	  sipërfaqes	  dhe	  teorema	  e	  Stokut	  

	  
Tema	  II:	  	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  

1. Vektorët	  
2. Prodhimi	  skalar	  dhe	  vektorial	  
3. Ekuacionet	  e	  drejtëzës,	  planit,	  sipërfaqet	  cilindrike	  dhe	  kuadratike	  
4. Derivimi	  dhe	  integrimi	  i	  funksioneve	  vektoriale	  
5. Gjatësia	  e	  harkut	  dhe	  kurbatura	  
6. Limiti	  dhe	  vazhdueshmëria	  e	  funksioneve	  me	  shumë	  variabla	  
7. Derivatet	  e	  pjesshme	  dhe	  te	  orientuar	  
8. Plani	  tangjent,	  vlerat	  maksimale	  dhe	  minimale	  
9. Integralet	  e	  dyfishtë	  dhe	  vetitë	  e	  tyre	  
10. Integrali	  i	  dyfishtë	  në	  koordinata	  polare	  
11. Integrali	  i	  trefishtë	  në	  koordinata	  cilindrike	  dhe	  sferike	  
12. Integrali	  sipas	  një	  vije	  dhe	  vetitë	  e	  tyre	  
13. Teorema	  e	  Grinit	  dhe	  aplikime	  të	  saj	  
14. Integralet	  sipërfaqësorë	  dhe	  teorema	  e	  divergjencës	  
15. Parametrizimi	  i	  sipërfaqes	  dhe	  teorema	  e	  Stokut	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  

o 	  “Calculus”,	  Eleventh	  edition,	  Thomas.	  
o “Calculus”,	  Tenth	  edition	  Ron	  Larson,	  Bruce	  Edwards.	  
o Cikël	  leksionesh,	  Artion	  Kashuri.	  

	  
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	  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,	   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.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “MAT	  254”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “MAT	  254”	  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:	  
MAT	  254.	  Përpara	   se	   studentët	   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	  nërpërmjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  
tilla	  është	  mirë	  t’iu	  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	   njoftimet	   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	  	  	   MAT	  285	  Ekuacione	  Diferenciale	  1	  	  	  
	  
Pedagogu:	  	   MSc.	  Artion	  KASHURI	  
Semestri	  	  	   Pranverë	  2014	  
Ngarkesa	  javore:	  	   3	  lex	  /	  2	  sem	  /	  	  
Kredite:	  	   	   8	  
	  
Objektivat	  e	  lëndës:	  	  
	  
Një	  studim	  i	  plotë	  i	  ekuacioneve	  diferenciale	  duke	  nisur	  me	  ekuacionet	  me	  variabla	  të	  ndashëm,	  homogjenë	  dhe	  ata	  të	  gradës	  
së	   parë.	   Më	   pas	   studiohen	   disa	   tipe	   karakteristikë	   ekuacionesh	   diferenciale	   si	   dhe	   ekuacionet	   e	   gradës	   së	   dytë.	   Trajtohen	  
metodat	   bazë	   siç	   janë,	   metoda	   e	   koeficientëve	   të	   pacaktuar	   dhe	   metoda	   e	   variacionit	   të	   parametrave.	   Në	   fund	   trajtohet	  
transformimi	  i	  Laplasit.	  	  
	  
Përmbajtja	  e	  lëndës:	  
	  
Tema	  I:	  	  	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  leksione:	  

1. Modelet	  e	  ekuacioneve	  diferenciale	  dhe	  problemi	  Koshi	  
2. Ekuacionet	  me	  variabla	  të	  ndashëm,	  homogjenë	  me	  koeficientë	  linearë	  
3. Ekuacionet	  lineare,	  Bernuli	  dhe	  Klero	  
4. Metoda	  për	  zgjidhjen	  e	  ekuacioneve	  ekzakte	  dhe	  faktori	  i	  integrimit	  
5. Ekuacionet	  lineare	  homogjenë	  të	  gradës	  së	  dytë	  me	  koeficientë	  konstantë	  
6. Ekuacionet	  johomogjenë	  të	  gradës	  së	  dytë	  
7. Metoda	  e	  koeficientëve	  të	  pacaktuar	  
8. Parimi	  i	  superpozimit	  
9. Metoda	  e	  variacionit	  të	  parametrave	  
10. Ekuacioni	  Koshi-‐Euler	  
11. Transformimi	  i	  Laplasit	  
12. Teoremat	  e	  translacionit	  
13. Transformimi	  invers	  i	  Laplasit	  
14. Teorema	  e	  konvolucionit	  
15. Zgjidhja	  e	  sistemeve	  lineare	  me	  anë	  të	  transformimit	  të	  Laplasit	  

	  
Tema	  II:	  	  	  Temat	  që	  do	  trajtohen	  në	  seminare:	  

1. Modelet	  e	  ekuacioneve	  diferenciale	  dhe	  problemi	  Koshi	  
2. Ekuacionet	  me	  variabla	  të	  ndashëm,	  homogjenë	  me	  koeficientë	  linearë	  
3. Ekuacionet	  lineare,	  Bernuli	  dhe	  Klero	  
4. Metoda	  për	  zgjidhjen	  e	  ekuacioneve	  ekzakte	  dhe	  faktori	  i	  integrimit	  
5. Ekuacionet	  lineare	  homogjenë	  të	  gradës	  së	  dytë	  me	  koeficientë	  konstantë	  
6. Ekuacionet	  johomogjenë	  të	  gradës	  së	  dytë	  
7. Metoda	  e	  koeficientëve	  të	  pacaktuar	  
8. Parimi	  i	  superpozimit	  
9. Metoda	  e	  variacionit	  të	  parametrave	  
10. Ekuacioni	  Koshi-‐Euler	  
11. Transformimi	  i	  Laplasit	  
12. Teoremat	  e	  translacionit	  
13. Transformimi	  invers	  i	  Laplasit	  
14. Teorema	  e	  konvolucionit	  
15. Zgjidhja	  e	  sistemeve	  lineare	  me	  anë	  të	  transformimit	  të	  Laplasit	  

	  
Literatura	  bazë	  dhe	  ndihmëse:	  
	  

o “Fundamentals	  of	  differential	  equations”,	  Eighth	  edition,	  R.	  Kent	  Nagle,	  Edëard	  B.	  Saff,	  Arthur	  David	  Snider.	  
o Cikël	  leksionesh,	  Artion	  Kashuri.	  

	  
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	  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,	   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.	  	  
	  
Komunikimi:	  	  
	  
N.q.s.	  ju	  keni	  ndonjë	  problem	  apo	  pyetje,	  ju	  lutem	  dërgoni	  e-‐mail	  me	  subjektin	  “MAT	  285”.	  	  
Telefonatat	  në	  numrin	  personal	   fiks	  apo	  celular	   të	  pedagogut	   të	   lëndës	  nuk	   janë	   të	  përshtatshme:	  do	   t’ju	   luteshim	   të	  mos	   i	  
përdorni	  ato.	  E-‐mail	  mund	  të	  zgjasë	  disa	  ditë	  për	  t’ju	  kthyer	  përgjigje.	  Shkruani	  subjektin	  “MAT	  285”	  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:	  
MAT	  285.	  Përpara	   se	   studentët	   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	  nërpërmjet	  email-‐it	  pyetje	  rreth	  përmbajtjes	  së	  kursit,	  pasi	  pyetjeve	  të	  
tilla	  është	  mirë	  t’iu	  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	   njoftimet	   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.	  
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