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PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT 

Përshkrimi i 

lëndës 

Gjatë këtij kursi studentët do të njihen me: parimet bazë te teorisë atomike e molekulare; 

stekiometrinë; përshkrimin e strukturës elektronike të atomit; njohjen e vetive të elementëve kimikë në 

sistemin periodik; organizimin e atomeve në jone e molekula dhe lidhjet kimike; emërtimin e 

komponimeve kimike,  barazimin e reaksioneve  kimikë dhe zgjidhjen e problemave të ndryshme; 

tretërirat dhe vetitë e tyre; gazet dhe vetitë e tyre; ekuilibrin kimik dhe jonik; ndryshimet energjitike në 

reaksion; klasat kryesore të komponimeve organike; etj. 

Objektivat e 

lëndës 

▪ Njohja e studentëve me konceptet bazë mbi lëndën, elementet dhe substancat kimike,   

▪ Zgjidhjen e ushtrimeve dhe problemave në kimi, interpretimin e të dhënave,   

▪ Shpjegimin e proceseve të ndryshme kimike   

Rezultatet e 

pritshme 

Në përfundim të kursit studentët do të jenë në gjendje: 

 Do të kenë aftësi analizuese cilësore e sasiore në lidhje me fenomenet kimike (apo lëndëve të lidhura 

me të) që do ti përdorë më tej në kurse më të avancuara të programit të studimit dhe përgjatë karrirës 
së tij. 
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KONCEPTET THEMELORE 
1. Termokimia. 

2. Lidjet kimike. 

3. Reaksionet kimike. 

4. Ekujlibri kimik. 

5. Komponentët organike. 

 

Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhenies 

I.  

Tema 1 – Hyrje në lëndën e Kimisë. 

Objekti dhe rëndësia e kimisë. 

Tema 2 - Historiku i zhvillimit të kimisë si shkencë.  

Elementet, komponimet, perzierjet, përzierjet homogjene dhe heterogjene. 

Njehsime kimike. 

Seminar 1 -  Njësitë e matjes në problemet kimike. 

1fq. 1 - 38 

 

 

 

Leksion 2 orë 

 

 

 
 

 

Seminar 1 orë 

II.  

Tema 3 – Stekiometria. 

Masat atomike. Formulat kimike. Moli. 

Tema 4 - Stekiometria.  

Barazimet kimike. Stekiometria e reaksioneve në tretesira. 

 

Seminar 2 - Nxjerrja e formulave  kimike. Përbërja në përqindje. Llogaritjet qe 

bazohen ne barazimet kimike 

1fq. 39-85 

 

 

Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

III.  

Tema 5 – Termokimia. 

Barazimet termokimike. Ligji i Hessit  

Tema 6 - Termokimia.  

Entalpia e formimit.  

 

Seminar 3 - Barazimet Termokimike. Ligji i Hessit 

1fq. 86 - 122 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

IV.  

Tema 7 - Struktura e atomit  .  

Atomi berthamor, simbolet atomike,masat atomike, numri atomic, ligji periodik  

Tema 8 - Struktura e atomit.  

Numrat kuantik.  
 

Seminar 4 -  Numrat kuantike. Konfigurimi elektronik i elementëve. 

1fq. 123-190 

 

 

 
 

 

 

Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 
 

 

Seminar 1 orë 

V.  

Tema 9 – Lidhjet kimike. 

Lidhja jonike. Tipet e joneve. Rrezja jonike. Nomeklatura e komponimeve 

jonike. 

Tema 10 – Lidhjet kimike. 

Lidhja kovalente. Elektronegativiteti. Nomeklatura e komponimeve kovalente. 

Lidhja hidrogjenore. 

Seminar 5 - Nomeklatura e komponimeve. Struktura e Ljuisit. 

1fq. 192-256 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

 

Seminar 1 orë 

VI.  

Tema 11 - Gazet  

Ligji i Bojlit. Ligji i Sharlit. Ligji i Amontonit. 

Tema 12 - Gazet. 

Ligji i gazit ideal. 

 

1fq. 297-354 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 
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Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhenies 

Seminar 6 – Ligjet e thjeshta të gazeve. Ligji i gazit ideal. Seminar 1 orë 

VII.  

Tema 13 - Tretësirat.  

Natyra e tretësirave. Proçesi i tretjes.  

Tema 14 – Tretësirat.  

Përqëndrimi i tretësirave. 

 

Seminar 7 – Përqëndrimi i tretësirave. 

1fq. 406-450 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

VIII.  

Tema 15 – Reaksionet në tretësirat ujore.  

Tipet e reaksioneve kimike. Reaksionet e këmbimit. Reaksionet redoks. Numrat 

e oksidimit. 

Tema 16 - Reaksionet në tretësirat ujore. 

Oksidet acide dhe bazike. Reaksionet e acideve dhe bazave. Konceptet për 
acidet dhe bazat. 

 

Seminar 8 – Numrat e oksidimit. 

1fq. 451 -496 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 
Seminar 1 orë 

IX.  

Tema 17 – Kinetika kimike.  

Shpejtësia e reakiosneve kimike.  
Tema 18 - Kinetika kimike. 

Mekanizmi i reaksioneve kimike 

 

Seminar 9 – Shpejtësia dhe mekanizmi i reaksioneve kimike. 

1fq. 497-540 

 
 

Leksion 1 orë 

 
Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

X.  

Tema 19 – Ekujlibri kimik.  

Reaksionet e prapësueshëm dhe ekuilibri kimik. 

Tema 20 - Ekujlibri kimik.  

Parimi Lë-Shatëlie. 

 

Seminar 10 - Konstantet e ekuilibrit kimik. Parimi Lë-Shatëlie.  

1fq. 541-560 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

XI.  

Tema 21 - Ekuilibrat jonike .  

Elektrolitet e dobet. Shpërbashkimi i ujit  

Tema 22 - Ekuilibrat jonike  .  

Ekulibrat jonikë. pH. 

 

Seminar 11 -  Llogaritja e pH të tretesirave. Përqëndrimi i joneve. 

1fq. 589-640 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

XII.  

Tema 23 - Ekuilibrat jonike.  

Produkti i tretshmërisë. 

Tema 24 - Ekuilibrat jonike.  

Precipitimi dhe produkti i tretshmerisë. 

Seminar 12 - Hidroliza e kriprave. Konstantja e Produktit të tretshmërisë. 

1fq. 644-670 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

Seminar 1 orë 

XIII.  

Tema 25 - Metalet.  

Lidhja metalike. Metalet e grupeve kryesore. 

Tema 26 – Jo metalet.  

Jometalet e grupeve kryesore. 

Seminar 13 – Metalet. Jometalet. 

2fq. 1-200 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 
 

Seminar 1 orë 
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Java TEMAT E LËNDËS 
Literatura 

referuese 

Forma e 

mësimdhenies 

XIV.  

Tema 27 - Komponimet Organike.  

Hidrokarburet alifatike.  

Tema 28 - Komponimet Organike.  

Hidrokarburet aromatike. 

 

Seminar 14 -  Proteinat përcaktuese të grupeve të gjakut, skema e 

transfuzionit.Sistemet tampon dhe mekanizmi i pH të këtyre sistemeve. 

2fq. 291-309 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

XV.  

Tema 29 – Grupet funksionare në Kiminë Organike.  

Alkoolet, Eteret, Aldehidet dhe ketonet.  

Tema 30 – Acidet karboksilike.  

Esteret. Aminat 

 

Seminar 15 – Karakteristikat e komponimeve organike të klasave të ndryshme  

2fq. 324-341 Leksion 1 orë 

 

Leksion 1 orë 

 

 

Seminar 1 orë 

 

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE 

FREKUENTIMI: 

Kyçi i një edukimi të suksesshem është pjesëmarrja dhe përgatitja. Kërkohet një pjesëmarrje 

aktive në klasë. Orët e leksionit janë të detyrueshme në masën 75%. Orët e seminarit janë të 

detyrueshme 100%, në rast të mungesave të justifikuara ora do të zëvendësohet në 

marrëveshje me pedagogun.  

Lejohen të shlyhen mungesat deri në masën 25% të orëve, nëse ato janë të justifikuara. Në 

të kundërt studenti humbet të drejtën e futjes në provim. Mungesat janë përgjegjësi 

personale e studentit, ashtu sikurse edhe detyrat apo testimet e humbura. 

 

KONTROLLI I 

VAZHDUESHËM 

Forma e 

vlerësimit 

Koha e 

vlerësimit 

Temat mësimore 

që do vlerësohen 

Pikët 

maksimale 

Forma e testimit 

të njohurive 

Përmbajtja e 

testimit 

Provim i 

pjesshem 
Java7-8 1-15 30 pike 

Provim me 

shkrim 

pyetje me 

shtjellim dhe 

pyetje quiz 

Provimi 

final 

Fundi i 

semestrit 
Gjithë lënda 60 pikë 

Provim me 

shkrim 

pyetje me 

shtjellim dhe 

pyetje quiz 

Vlerësim i 

vazhduar* 

(Detyra e 

kursit*)   

Gjate 

semestrit 
- 10 pikë 

Pyetje me 

gojë/shkrim 
- 

*Vlerësim i vazhduar - Do të realizohet prej pedagogut të seminarit për gjatë gjithë semestrit. Studenti 

vlerësohet mbi aftësinë për të përpunuar materialin e dhënë, krijimin e lidhjeve logjike rreth temave, 

interesin për punë kërkimore rreth atij materiali dhe aftësinë për të krijuar lidhje mes aspektit teorik dhe 

praktik të lëndës. 

Konvertimi i pikëve në notën përfundimtare është si më poshtë: 

40- 49 pikë 50-59  pikë 60-69  pikë 70-79 pikë 80-89 pikë 90-100 pikë 

5 6 7 8 9 10 
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LITERATURA 

Literatura bazë 

1. Charles Mortimer KIMIA  1-1,1-2, 2. Botim Shblu Ribotim i vitit 2003. ISBN 

99927-0-140-4 

2. Mihal Prifti  Probleme të Kimisë së përgjithshme.  Shblu Tiranë. 

Literatura e rekomanduar 

o Pandeli Troja, Erjon Troja. KIMI ORGANIKE (për studentët e degëve mjekësi, 

stomatologji etj). Ribotim, viti i ribotimit 2001. 

o Efrosini Kokalari, Alketa Lame Ushtrime dhe problema për Kiminë e 

Përgjithshme dhe Inorganike  ISBN: 978-9928-199-39-3 Viti i botimit 2014 

o Julia  Burdge- 2nd ed.Chemistry ISBN 978–0–07–337564–9 — ISBN 0–07–

337564–0 

 

VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS 

Dispozita:  

Nga studentët pritet që të zhvillojnë vlera dhe një etike që tregon interesat dhe sjelljen e 
tyre në këndvështrimin profesional. Këto pritshmëri lidhen me paraqitjen në ambientet e 

Universitetit, përgjegjshmërinë gjate procesit të mësimdhënies, por jo vetëm, në 

ndershmërinë e tyre dhe në çështje të drejtësisë sociale. Studentët duhet të respektojnë 

diferencat individuale, të jenë bashkëpunues, të vlerësojnë aftësitë dhe cilësitë e vetes e të 

të tjerëve, të vlerësojnë format e ndryshme të shprehjes së mendimit dhe zgjedhjeve të 

secilit. Në përputhje me rregullat etike, studentët duhet të respektojnë diferencat etnike 

dhe të ndihmojnë me qëndrime integruese e mbështetëse personat me aftësi të kufizuar. 

 

Vonesat 
Vonesat në leksione dhe seminare nuk do të tolerohen. Pas hyrjes së pedagogut në 

auditor nuk lejohet të hyjë asnjë student.  

Sjellja profesionale e studentit  

Studentët konsiderohen tashmë të rritur dhe kjo kërkon prej tyre një përgjegjësi dhe 

vet-ndërgjegjësim në një nivel më të lartë në lidhje me sjelljen e tyre, qëllimet e 
interesat për të cilat ata kanë zgjedhur të frekuentojnë universitetin. Duke patur 

parasysh që kudo infrastruktura universitare dhe ekologjia e mjedisit ku jepen dijet 

nuk është e përsosur, duhet të vendosim disa rregulla të detyrueshme për të gjithë. 

Kjo d.m.th., vëmendje gjatë procesit mëimor, celularë të fikur, jo SMS, jo përdorim të 

mjeteve të tjera digitale me destinacion argëtimin (MP3.etj), jo lojra, jo kuti tualeti 

nëpër tavolinat e mësimit, veshje të përshtatshme për të respektuar orën e mësimit, 

fjalor (vulgariteti ndalohet rreptësisht) dhe komunikim të pranueshëm brenda dhe 

jashtë klasës. Për çdo devijance nga këto rregulla, do të ketë penalitete, që 

përcaktohen në Rregulloren e Universitetit dhe të Fakultetit të Shëndetit Publik. 

Integriteti akademik dhe e 

drejta e autorit  

Çdo test apo punë me shkrim duhet të jetë tërësisht individuale dhe origjinale. 

Kjo nënkupton që studentët të krijojnë vetë mbi bazën e koncepteve të argumentuara 

në leksion abstraksione apo analiza origjinale dhe në pamundësi, të ë gjithnje burimin 

e informacionit të marrë. Nuk do të lejohen plagjiaturat (përzierjet mikse), apo 
vjedhjet e informacioneve në rrugë të ndryshme. 

 

 

 

 


