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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi 
Menaxhimi i 
Emergjencave 

Viti 
Akademik 

2020 - 2021 

Lënda MJETET DHE TAKTIKAT PËR MBROJTJE NGA ZJARRI 
Viti II Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  III 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 2 

Metoda e 
mësimit 

Ligjërata grupore e shoqëruar me diskutime dhe teste vëmendshmërie, 
konsultime grupore dhe individuale, ushtrime, raste studimi dhe hulumtime,  
punime seminarike, detyra shtëpie. 

Konsultime Nje here ne jave / nje ore 

Mësimdhënësi Dr. Kudusi LAMA 
Tel/mob 044 684 581 
 e-mail kudusilama51@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët me 
njohuritë profesionale mbi  aplikimin dhe 
perdorimin e mjeteve per shuarjen e zjarrit dhe 
taktikave te operimit gjate shuarjes se zjarrit, 
metodave te ndryshme për shuarjen e zjarrit si dhe 
menyra e  operimit me disa mjete specifike për 
shuarjen e zjarrit. 

Studenti i cili e përfundon lëndën me 
sukses, është i përgatitur që të jetë në 
gjendje të: 
- Përcaktoj zonat e zjarreve, shpërthimin, 
zhvillimin dhe përhapjen e tyre; 
- Vlerësoj shkallën e rrezikshmërisë; 
- Interpretoj elementet mbi te cilat 
mbështetet taktika për shuarjen e zjarrit; 
- Implementojë metodat e shuarjes së 
zjarreve: zjarrit në kushte të ndërlikuara, 
shuarja natën, në ndërtesa të larta etj; 
- Përdorë metodat operative të shuarjes së 
zjarrit si dhe t’i aplikoj ato krahas 
kërkesave të paraqitura; 
- Përdorë pajisjet dhe mjetet për shuarjen e 
zjarrit etj. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime  
individuale dhe ekipore.   
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Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 
KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave matematikore 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 
Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 
Prezantim Individual: 0-3 % 
Aktiviteti: 0-3 % 
Punim seminarik: 0-10 % 
Testi i I:  0-15 % 
Testi i II: 0-15 % 
Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 
81-90  9 ( nëntë) 
71-80 8 (tetë) 
61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 
Vijimi i Ligjëratave 
Pjesëmarrje aktive, 
Punime seminarike, projekte, 
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrje ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 2 15 30 
Punë Praktike 1 10 10 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren 5 2 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 5   5 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 
final) 

2 1 2 

Projektet propozimet 3 1 3 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 150 orë  

Ngarkesa  
totale:   

150 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema e Parë Orët Tema Orët 

1 Roli dhe rëndësia e lendes, mjetet dhe pajisjet 
e shukjes se zjarrit. Procesi i djegies;burimet 
e nxehtësisë. Produktet e djegies 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 19-57 

3 Përshkrim afirmativ dhe 
historiku i mjeteve dhe 
pajisjeve për fikje te zjarrit. 

2 
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2 Lëndët ndezëse dhe përbërja e tyre. 
Përcaktimi  i gjendjes së zjarreve dhe 
hartografimi i tyre në zona 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 57-77 

3 Për mes /demonstrimit/, 
shembujve nga jeta praktike 
dhe fotove te prezantuara 
për me Power pointit. 
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3 Fikja e zjarrit. 
Mjetet dhe Pajisjet per luftimin e zjarrit 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 79 - 97 

3 Marrja e shembujve dhe 
demonstrimi i tyre. 
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4 Menaxhimi i mënjanimit te pasojave nga 
zjarri. 
Uji dhe vetit e tij ne fikjen e zjarrit. 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 97-136 

3 Demonstrim për mese 
fotove dhe shembujve 
konkrete. 
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5 Metodologji /Taktikat/ e luftimit te zjarrit. 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 137-158 

3 Marrja e njohurive 
personale, nga industria e 
drurit dhe minierave te 
qymyrit ne Kosove. 
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6 Organizimi i fikjes se zjarrit. 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f.159-186 

3 Paraqitje e pajisjeve në 
vendet e ngjarjes me rastin e 
intervenimeve. Ushtrimi i 
hartografisë se zjarreve ne 
miniera. 
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7 Tymi ne procesin e shuarjes se zjarrit. 
Format e shtrirjes se zjarrit. 
 

I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f.186-201 

Kollofkiumi i parë 

2 
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8 Fikja e zjarreve naten. 
Koncepti sistemor i mbrojtjes se objekteve. 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 202-230 

3 Marrja e njohurive për 
pajisjet e tilla  dhe mënyrën 
e përdorimit te tyre. 
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9 Lëvizja Emergjente e njerzeve dhe koha e 
evakuimit. 
 
I.Dr.Shehu&M.Mr.Mehani,Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 231-236 

3 Paraqitje e pajisjeve nga 
vendet e ngjarjes me rastin e 
intervenimeve. 

2 
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10 Organizimi i punëve për shërbimet 
mbështetëse në vendin e shpërthimit të zjarrit 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 237-240 

3 Prezantimi i pajisjeve te 
dorës dhe automatike 
përmes prezantimit - pover 
point. 

2 

11 Roli dhe rendesia e lidhjeve e sinjalizimeve  
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 240-243 

3 Ushtrime dhe demonstrime 
te situatave nga rastet e 
terrenit. 

2 

12 Aftësimi i njesive te zjarfikjes. 
Pergatitja psikike dhe fizike e zjarrfikësve 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 243-248 

3 Prezantimi i fotove nga 
rastet e shuarjes se zjarrit si 
pasoje e tensionit. 
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13 Kollofkiumi i dytë 3   

14 Plani Operativ i zjarfikjes. 
Përmbajtja e Analizes se zjarfikjes dhe e 
intervenimeve 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 249-258 

3 Ushtrime dhe demonstrime 
te situatave te ndryshme te 
përdorimit te mjeteve për 
fikjen e zjarrit nga rastet e 
trenit. 

2 

15 Zjarrfikja ne Objektet ndertimore. 
Shuarja e zjarreve ne automjete rrugore. 
Metodologjija e vlerësimit te rrezikut dhe 
taktikat e shuarjes se zjarrit. 
 
I.Dr. Shehu&M.Mr. Mehani, Mjetet, Pajisjet 
dhe Metodat për shuarjen e zjarrit, f. 259-273 

3 Ushtrime dhe demonstrime 
te situatave te ndryshme te 
përdorimit te mjeteve për 
fikjen e zjarrit nga rastet e 
trenit. 
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VËREJTJE 
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve. 
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VËREJTJE PËR STUDENTIN 
- Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;  
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
- Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet të 
përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
- Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të parapara 
me ligj.  

Profesori i lëndës: 
Prof. Dr. Kudusi Lama 

 

 

 

 

 

 


