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Ngarkesa: 
Kredite  

Orë mësimi në auditor Studim 

individual 
Totali 

Leksion Seminar Labs Praktikë Projekte Total 

6 ECTS 0 0 0 0 12 12 138 150 

Tipologjia e lëndës Lëndë përmbyllëse 

Vitiakademik /Semestri kur 

zhvillohet lënda  
Viti III, Semestri II  

Lloji i lëndës E detyruar 

Programi i studimit Bachelor në Infermieri Mami  

Kodi i lëndës INF 399 

Adresa elektronik e titullarit / 

pedagogut të lëndës 
ela.peto@univlora.edu.al  

 

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT 

Përshkrimi i lëndës 

Formimi i studentit në programin mësimor Bsc. Infermieri Mami mbyllet me provim formues ose me 
prezantimin e një punimi shkencor nën udheheqjen e një pedagogu. Për realizimin e këtij punimi shkencor 

studenti do ti marrë të dhenat nga shërbimi parësor dhe dytësor, në të cilat do të kryejë praktikën 

profesionale.  

Tematika e punimeve shkencore do të përzgjidhet nga aspektet e ndryshme të punës së infermierit. 

Formimi formues do të përfshijë njohuritë e fituara të studentëve në lëndët e ndjekura në këtë program 

mësimor. 

 

FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE 

FREKUENTIMI: 
Studenti në provimin e diplomës duhet të paraqitet në orarin e duhur. Mos paraqitja e studentit në 

këtë provim do të shënohet në proçesverbal me M (mungesë).  

 

KONTROLLI  

Forma e 

vlerësimit 

Koha e 

vlerësimit 

Temat mësimore 

që do vlerësohen 

Pikët 

maksimale 

Forma e testimit 

të njohurive 

Përmbajtja e 

testimit 

Provimi 

final 

Fundi i 

semestrit 

Provim formues/ 

Punim shkencor 
100 pikë 

Provim me 

shkrim/ 

prezantim oral i 

temës studimore 

pyetje me shtjellim 

dhe pyetje quiz / 

prezantim power 

point 

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 
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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 

Institucionit universitar, përgjegjshmërinë gjate procesit të provimit të diplomës 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 përsonat me 

aftësi të kufizuar. 

Vonesat Vonesat në provimin e formimit nuk do të tolerohen.  

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 spitalore 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 dhe angazhim gjatë procesit të praktikës profesionale, celularë të 

fikur, jo SMS, jo përdorim të mjeteve të tjera digitale me destinacion argëtimin 

(MP3.etj), jo lojra, jo kuti tualeti, veshje të përshtatshme për të respektuar orën e 

mësimit, fjalor (vulgariteti ndalohet rreptësisht) dhe komunikim të pranueshëm 

brenda dhe jashtë institucionit spitalor. Për çdo devijancë nga këto rregulla, do të ketë 

penalitete, që përcaktohen në Rregulloren e Universitetit. 

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 referojnë gjithnjë 

burimin e informacionit të marrë. Nuk do të lejohen plagjiaturat (përzierjet mikse), 

apo vjedhjet e informacioneve në rrugë të ndryshme. 

 


