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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Shkencave të jetës dhe mjedisit 

Titulli i lëndës: Kimi e përgjithshme dhe organike 2 

Niveli: Bachelor-3 vjeçar 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: 9:30-11:45/ Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe 
Mjedisit,Salla 520 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Asoc.Dr. Musaj Paçarizi 

Detajet kontaktuese:  musaj.pacarizi@uni-pr.edu  dhe 

m_paqarizi@hotmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës Hidrokarburet dhe derivatet e tyre me oksigjen: 

hidrokarburet kryesore, alkoolet, fenolet, eteret, aldehidet, 
ketonet, acidet karboksilike dhe derivatet e tyre. Metodat e 

përgatitjes, vetitë, reaksionet, përdorimet praktike. Lipidet: 

vetitë fizike dhe kimike. Komponimet organike të azotit, 
fosforit dhe sulfurit. Izomeret dhe llojet e izomerisë. 

Karbohidratet: klasifikimi, reaksionet kimike dhe përdorimi 

i tyre në praktikë. Aminoacidet: metodat e përgatitjes, vetitë 
acido-bazike dhe reaksionet e tyre deri në proteina. 

Qëllimet e lëndës: Studentët do të zgjerojnë njohuritë për komponimet e 

karbonit dhe vetitë karakteristike të tyre, përmes 

aktiviteteve të ndryshme studimore dhe punëve laboratorike 
do të fitojnë njohuri bazë nga kimia organike. Studentët 

duhet të zhvillojnë dhe të kultivojnë shprehitë dhe 

shkathtësitë për punë të pavarur teorike, eksperimentale e 
praktike dhe të krijojnë kulturë e edukatë për mbrojtjen e 

mjedisit. 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në 

gjendje që: 

 të dalloj komponimet organike nga ato inorganike. 

 të dij të klasifikoj komponimet organike sipas grupeve 
funksionore dhe strukturës së tyre. 

 të dij llojet e reaksioneve të komponimeve organike 

dhe mënyrën e zhvillimit të tyre. 

 të projektoj dhe hartoj metodat e analizës dhe të 

sintezës të komponimeve organike, me theks të veçantë 
në funksion të ushqimit. 

 të zbatoj rregullat e unionit ndërkombëtar (IUPAC) për 
emërtim të komponimeve organike. 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

mailto:musaj.pacarizi@uni-pr.edu
mailto:m_paqarizi@hotmail.com


 2 

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

1 8 8 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare 3 2 6 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 10 20 

Përgaditja përfundimtare për provim 4 15 60 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

2 3 6 

Projektet,prezentimet ,etj    

Totali    175 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Punë praktike, Ligjërata, Diskutime (Bashkëbisedë), 

Seminare (Detyra) 

Metodat e vlerësimit:  Vlerësimi në praktikë dhe në teori: 

Vlerësimi i parë                        20 % 

Vlerësimi i dytë                        20 % 
Punë laboratorike                     10 % 

Seminare                                    5 % 

Vijimi i rrregullt                         5 % 

Provimi final                             40 % 

Totali                                      100 % 

 

Literatura bazë:   1. A. Lajqi dhe V. Kalaj, KIMIA për studentët e mjekësisë, 
stomatologjisë dhe të biologjisë, Prishtinë, 1998. 

2. F.A.Bettelheim, W.H. Brown, M.K.Campbell, S.O.Farell, 

O.J.Torres; Introduction to general, organic and 
biochemistry, Tenth edition, 2013:  Brooks/Cole Cengage 

Learning 

3. S.Govori-Odaj; V.Kalaj; O.Leci: Kimia organike 

preparative-praktikum; Prishtinw, 2006 

Literatura shtesë:   1. G. Damani, Kimia Organike, Teori dhe probleme të 

zgjidhura, Tiranë, 2006 

2. Ch. E. Bell, A. K. Clark, D. F. Taber, O. R. Rodig, 
Organic Chemistry Laboratory, Saunders College 

Publishing, 1998 

Java  

Java e parë: Hyrje në Kimi organike 

Java e dytë: Karboni, vetitë fiziko-kimike dhe llojet e komponimeve te tij.  

Java e tretë: Klasifikimi i hidrokarbureve-alkanet. 

Java e katërt: Hidrokarburet e pangopura: alkenet, dienet dhe alkinet. 

Java e pestë:   Hidrokarburet ciklike, benzeni dhe derivatet e tij.  

Java e gjashtë: Halogjenuret organike dhe përdorimi i tyre.  

Java e shtatë:   Komponimet organike me oksigjen: alkoolet dhe eteret. 

Java e tetë:   Vlerësimi i parë. 

Java e nëntë:   Aldehidet-ketonet dhe acidet karboksilike. 

Java e dhjetë: Vitaminat dhe lipidet, vetitë dhe klasifikimi i tyre. 
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Java e njëmbedhjetë: Karbohidratet, vetitë dhe klasifikimi i tyre.  

Java e dymbëdhjetë:   Komponimet organike me azot, komponimet heterociklike. 

Java e trembëdhjetë:     Aminoacidet dhe proteinat. 

Java e katërmbëdhjetë:   Kimia e polimerëve. 

Java e pesëmbëdhjetë:    Vlerësimi i dytë. 

 
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt të ligjëratava dhe ushtrimeve. Shkyçja e telefonave 
celularë, hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe mbajtja e qetësisë  në mësim po ashtu janë 

obligative.  

Ushtrimet 
Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Metodat për pastrimin e substancave organike: filtrimi, 

distilimi dhe kristalizimi. 

Java e dytë: Caktimi i pikave të shkrirjes dhe vlimit të komponimeve 

organike. 

Java e tretë:  Analiza cilësore e komponimeve organike (Identifikimi i C, H, 

N, S etj.). 

Java e katërt:  Identifikimi i grupeve funksionale. 

Java e pestë:   Hidrokarburet e ngopura-alkanet. 

Java e gjashtë:  Hidrokarburet e pangopura: alkenet dhe alkinet. 

Java e shtatë:  Halogjenuret organike. 

Java e tetë:   Alkoolet dhe eteret. 

Java e nëntë:  Aldehidet dhe ketonet. 

Java e dhjetë:  Acidet karboksilike dhe derivatet e tyre. 

Java e njëmbedhjetë:  Lipidet dhe klasifikimi i tyre. 

Java e dymbëdhjetë:   Karbohidratet dhe klasifikimi i tyre. 

Java e trembëdhjetë:   Vitaminat. 

Java e katërmbëdhjetë:  Komponimet organike me azot. 

Java e pesëmbëdhjetë:   Aminoacidet dhe proteinat. 

 


