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Muskujt e trungut, e shpinës, e kraharorit, e barkut, e kokës, qafës, gjymtyrëve të sipërme.

PËRMBLEDHJE DHE REZULTATET E TË NXËNIT: 
Objektivat e lëndës: 
Kjo lëndë synon njohjen e studentëve me Organizimin e trupit të njeriut, anatominë detajuar të sistemeve dhe aparateve si  
dhe funksionimin e tyre si një e tërë. Gjithashtu ky program synon dhënien e njohurive mbi higjienën e organeve që 
përbëjnë sistemet e aparatet e trupit të njeriut si higjiena e sistemit kockor, puna dhe higjiena e muskujve, organeve  të 
tretjes etj.

Ndërtim anatomik 
Aparate e sisteme të organizmit 
Higjenë organesh 

 Temat që do trajtohen në leksione:
Hyrje. Organizimi i trupit të njeriut. Organizimi i jashtëm i trupit. Organizimi i brendshëm i trupit. Indet.
Sistemi kockor. Funksioni, forma, madhësia dhe struktura e kockave. Kafka. Kafka trunore. Kafka e organeve.

Shtylla kurrizore. Kafazi i kraharorit. Skeleti i gjymtyrëve të sipërme. Skeleti i gjymtyrëve të poshtme.
Lidhjet e kockave. Higjiena e sistemit kockor. Sistemi muskulor. Miologjia. Klasifikimi i muskujve të skeletit.

Muskujt e gjymtyrëve të poshtme. Aparati i tretjes. Ndërtimi i aparatit të tretjes. Hapësira e gojës. Dhëmbët. 
Gjuha.
Mëlçia. Gjëndra e pankreasit. Sëmundjet që kanë lidhje me të ushqyerit. Sistemi i frymëmarrjes. Ndërtimi, 
Hunda, Laringu, Trakea, Bronket.
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FORMA E KONTROLLIT TË DIJEVE

Hyrje. Organizimi i trupit të njeriut. Indet.

Mushkëritë, Shkëmbimi i ajrit midis atmosferës dhe hojzave të mushkërive. Aparati i ekskretimit. Veshkat. 
Ureterët. Fshika e urinës.
Organet gjenitale. Organet gjenitale mashkullore, femërore. Sëmundjet që tejçohen përmes kontaktit seksual.
Aparati i qarkullimit të gjakut. Zemra-fiziologjia, sëmundjet, enët  e qarkullimit të gjakut. Arteriet e rrethit te 
madh të qarkullimit te gjakut.
Venat e rrethit të madh të qarkullimit të gjakut. Lëngjet qarkulluese. Gjaku. Sistemi limfatik. Veçoritë. 
Ndërtimi i enëve dhe nyjeve limfatike.
Enët dhe nyjet limfatike kryesore. Sistemi nervor. Funksionet dhe përbërësit e sistemit nervor. Palca e kurrizit.

Truri. Sistemi nervor periferik. Nervat e trurit, e palcës së kurrizit. Reflekset dhe harqet reflektore. Sistemi 
nervor vegjetativ.
Organet e shqisave. Veshi. Higjiena e aparatit të dëgjimit. Organet e të parit. Ndërtimi dhe funksioni. 
Defektet. Organet e nuhatjes. Organet e shijes. Lëkura.
Sistemi endokrin. Gjëndrat endokrine, veçoritë, klasifikimi. Gjëndra tiroide, paratiroide, timus. Hipotalamusi 
dhe hipofiza. Gjëndrat  mbiveshkore, e pankreasit, seksuale.

Organet e shqisave. Veshi. Higjiena e aparatit të dëgjimit. Organet e të parit. Ndërtimi dhe funksioni. 
Defektet e syrit.

Sistemi kockor. Funksioni, forma, madhësia dhe struktura e kockave. Pjesët përbërëse të sistemit kockor. 
Kafka.Shtylla kurrizore.  Kafazi i kraharorit. Skeleti i gjymtyrëve të sipërme. Skeleti i gjymtyrëve të poshtme.
Lidhjet e kockave. Higjiena e sistemit kockor. Sistemi muskulor. Miologjia. Klasifikimi i muskujve të skeletit. 
Muskujt e trungut, e shpinës, e kraharorit, barkut.
Muskujt e kokës, e qafës, e gjymtyrëve të sipërme, e gjymtyrëve të poshtme.
Aparati i tretjes. Ndërtimi i aparatit të tretjes. Hapësira e gojës. Dhëmbët. Gjuha. Faringu. Ezofagu. Stomaku. 
Zorra. 
Mëlçia . Gjëndra e pankreasit. Peritoneum. Lëndët ushqimore. Shkëmbimi i lëndëve. Sistemi i frymëmarrjes. 
Hunda. Laringu.Trakea. Bronket. Mushkëritë. Shkëmbimi i ajrit midis atmosferës dhe hojzave të mushkërive.

Aparati i ekskretimit. Veshkat. Ureterët. Fshika e urinës. Higjiena dhe sëmundjet që prekin veshkat dhe 
rrugët urinare. Organet gjenitale, mashkullore, femërore. Sëmundjet që tejçohen përmes kontaktit seksual.

Aparati i qarkullimit të gjakut. Zemra. Fiziologjia e zemrës, sëmundjet , enët e zemrës. Arteriet e rrethit te 
madh të qarkullimit të gjakut. Venat e rrethit të madh të qarkullimit të gjakut. 

Lëngjet qarkulluese. Gjaku.  Sistemi limfatik. Veçorite. Ndërtimi i enëve dhe nyjeve limfatike. Enët dhe nyjet 
limfatike kryesore.
Sistemi nervor. Funksionet dhe përbërësit e sistemit nervor. Palca e kurrizit. Truri.
Sistemi nervor periferik. Nervat e trurit. Nervat e palcës së kurrizit. Reflekset dhe harqet reflektore. Sistemi 
nervor vegjetativ.

Organet e nuhatjes. Organet e shijes. Lëkura. Sistemi endokrin. Gjëndrat endokrine, veçoritë, klasifikimi. 
Gjëndra tiroide.

Gjëndra timus. Hipotalamusi dhe hipofiza. Gjëndrat  mbiveshkore. Gjëndra e pankreasit. Gjëndrat seksuale.

Kontrolli Vlerësimi në përqindje 
Kontrolli I 30%
Vlerësimi vjetor : Seminare 10%
Kontrolli final 60%



Nota 4 5 6 7 8 9 10
Vlerësimi -40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100

VËREJTJE PËRFUNDIMTARE NGA PEDAGOGU I LËNDËS

Studentët inkurajohen të punojnë edhe në grupe për ushtrimet e detyrat që u jepen. Nuk lejohen kopjimet nga njeri-tjetri 
në provime, për detyrat e kursit, të shtëpisë, etj. Thyerja e këtij rregulli do të shoqërohet me masa ndëshkimore që shkojnë 
deri në përjashtimin e studentit  nga universiteti

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

FREKUENTIMI:
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 vleresohet 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 te ripërsëriten provimet, për asnjë motiv. Nëse ju do të humbisni një provim pa ndonjë arsye madhore, 
atëherë ju do të humbisni pikët për atë provim në të cilin nuk u paraqitët. 

KOMUNIKIMI: 
Ushtrimet e detyrave të shtëpisë, detyra e kursit dhe çdo njoftim tjetër do të jepet në klasë ose në adresën zyrtare 
tëUniversitetit “ismail Qemali” tëVlorës në internet: www.univlora.edu.alapo në adresën elektronike të pedagogut 
bledar.pepa@univlora.edu.al. 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:

PEDAGOGU I LËNDËS

Dr. Bledar Pepa

………………………………………..

LITERATURA BAZË DHE NDIHMËSE:
Literatura bazë:Literatura bazë: o DR. HAJDAR KIÇAJ.  ANATOMIA E NJERIUT. Vlorë, 2011.

Literatura ndihmëse: o  “Anatomy - A Regional Study of Human Structure”, E. Gardner, D. 
Gray. 
o Anatomia e Njeriut. Arefi Cake, Idriz Haxhiu; Elbasan, Sejko, 2004. 
o “Anatomia e njeriut”, A.Cake, I.Haxhiu. (Literatura bazë)
o “Atlas i Anatomisë së njeriut”, I. Haxhiu. (Literatura ndihmëse)

Ushtrimet e detyrave të shtëpisë, detyra e kursit dhe çdo njoftim tjetër do të jepet në klasë. Studenti duhet të kontrollojë 
rregullisht e-mailin sepse do të ktë detyra dhe njoftime që do të jepen nëpërmjet e-mailit. Studentët në këtë kurs duhet të 
lexojnë, të realizojnë detyrat të cilat do të kontrollohen rregullisht. 
Detyrat e shtëpisë do të vlerësohen jo vetëm si sasi por edhe nga  cilësia e zgjidhjes së tyre. Studentët inkurajohen të 
punojnë edhe në grupe për ushtrimet e detyrave. Frekuentimi i seminareve dhe leksioneve detyrohet deri ne 75% të orëve. 

 Numri i mungesave mbi 25% përjashton studentët nga pjesmarrja në provim. 
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