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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Universiteti i Prizrenit ,, Ukshin Hoti” 

Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit 

Departamenti Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 

Program Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit 

Titulli i lëndës: Ergonomi   pyjore 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i trete  

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: semestri i V 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof.Ass.Dr. Ylli Kortoçi 

Detajet kontaktuese:  Mob. +377 46165070 

E-mail: ylli.kortoci@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës Në modulin e Ergonomisë pyjore trajtohen tema të 

cilat i vijne ne ndihme pergatitjes se studenteve si 

teknikien te ardhshem te mbareshtrimit te 

qendrueshem te pyjeve dhe mjedisit ne teresi.  Nga 

temat me te rendesishme mund te permendim: 

Qellimi dhe hyrje ne ergonomine pyjore, e cila 

trajton subjektin e studimit te modulit dhe 

argumentimin e ndarjes se ergonomise si lende me 

vehte ne shkencat pyjore ne Europe dhe Kosove. 

Ne kete teme jepet perkufizimet  e termave me te 

perdorshem te lendes. Gjithashtu ne kete modul 

krijohet mundesia qe studentet marrin njohuri te 

nevojshme per fiziologjine e punes se njeriut, per 

kontraktimin e muskujve dhe qarkullimin e gjakut. 

Po ne nivelin e duhur ata marrin njohuri per 

performancen fizike dhe mendore te njeriut ne 

pune, per kerkesat, aftesite dhe mundesite per 

ekzekutimin e punes.  

 

Me tej studentet marrin njohuri teorike te plota per 

te ushqyerit e punetoreve, per prodhimin dhe 

konsumin e energjise ne organizmin e njeriut, si 
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nocione te domosdoshme per te kuptuar 

rendimentin dhe prodhimtarine ditore te punetorit. 

Po ashtu nje rendesi e veçante i kushtohet studimit 

te faktoreve ndikues ne kryerjen e punes ne fushen 

e pyjeve ku perparesine e marrin faktoret fizike 

dhe teknologjike.  

Siguria dhe shendeti ne pune ne punimet pyjore 

eshte objekti me i rendesishem i studimit te 

modulit te ergonomise. Perdorimi i sigurt mjeteve 

dhe makinerive pyjore ne perputhje me rregullat 

ne fuqi jo vetem qe shton te ardhurat per punetoret 

por mbron ata nga aksidentet e mundeshme qe ne 

shumicen e rasteve jane fatale si dhe mjedisin pyjor 

nga demtimet. Studentet pergatiten per te qene te 

afte pas mbarimit te shkolles te trajnojne punetoret 

per kryerjen e punes dhe perdorimin e mjeteve dhe 

makinave pyjore ne menyre te sigurt.  

 

Po ashtu nje rendesi te veçante i kushtohet sigurise 

ne pune ne operacionet e prerjes se drurit dhe 

perdorimit praktike te mjeteve prerese si 

motosharra profesionale dhe jo profesionale. 

Operacionet e heqjes se degeve, heqjes se levores 

dhe coptimit te lendes drusore trajtohen ne 

kompleks jo vetem nga ana sigurise ne pune por 

edhe nga ana tekniko-ekonomike duke zbatuar 

teknika te reja pune per kryerjen e tyre. 

Gjithashtu aksidentet ne pune dhe kontrolli 

ergonomik i kryerjes se punes studjohen dhe 

raportohen ne perputhje me treguesit perkates. Ne 

perfundim te modulit trajtohen detyrat dhe 

pergjegjesite e inspektoratit te punes, 

punedhenesve, punemarresve, kontraktoreve dhe 

prodhueseve.  

 

 

  



 3 

Qëllimet e lëndës: Nepermjet programit te “Ergonomise “ studentet 

do te marrin informacionin e nevojshem ne : 

 Fiziologjine e punes se njeriut ( muskujt, 
frymemarrjen dhe qarkullimin e gjakut); 

 Performancen fizike dhe lodhjen e punetorit; 
 Bilancin energjitik  ( energjine metabolike 

dhe energjine per pune); 
 Ushqimin dhe te ushqyerit e punetorit 
 Semundjet  dhe rreziku I tyre  
 Rregullat kryesore te sigurise dhe shendetit 

ne pune. 
Menyren e studimit te aksidenteve dhe kontrollin 

ergonomik 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Formati i zhvillimit te ketij moduli do te bazohet ne disa 

elemente si leksione, praktika laboratorike, ushtrime,  

detyra kontrolli dhe provimi final. 

 Zhvillimi i leksioneve do te behet çdo jave 

mesimore per dy ore ne jave. Materiali per 

leksionet eshte ne formen e librit dhe ne format 

ppt, ky i fundit do te gjendet i aksesueshem nga 

studentet ne webpage e pedagogut. 

 Oret e laboratorit do te zhvillohen ne forme 

diskutimi me studentet per tematiken  e 

planifikuar dhe me tej do te aplikohet zbatimi 

praktik i tematikes.  

 Tematika te caktuara kane ore ushtrimesh ku 

bazuar ne shembullin e shpeguar nga pedagogu 

u jepet mundesi studnteve te punojne shembuj 

te tjere ne menyre te pavarur. 

 Detyrat e kontrollit zhvillohen te lajmeruara dhe 

te planifikuara qe me pare per te kontrolluar 

asimilimin nga studentet per nje grup te caktuar 

temash. 

 Moduli parashikon zhvillimin e oreve trainuese 
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per te cilat studentet vizitojne qendrat stervitore 

dhe aty njihen me paisjet ergometrike qe 

sherbejne per matjen e pulsit, energjise se 

shpenzuar dhe ritmin e zemres. Gjithashtu 

studentet do te zhvillojne praktika mesimore ne 

forme per perdorimin e paisjeve mbrojtese 

personale dhe mjeteve te punes. 

 Provim final eshte nje element mjaft i 

rendesishem per vleresimin e studentit, dhe ai 

perfshin te pakten 70% te vleresimit te 

pergjithshem. 

 

 

Kontributi ne ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të 

nxënit të studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 3 15 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

6/semestër - 6 

Ushtrime  në teren    

Kolokviume,seminare 2/semestër - 2 

Detyra individuale 6/semestër - 6 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

4 15 70 

Përgatitja përfundimtare për 

provim 

6/semestër - 6 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

6/semestër - 6 

Projektet,prezantimet ,etj 

  

7/semestër - 7 

Totali  

 

  180 orë 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   Ligjërata, diskutime, ushtrime laboratorike, 

ekspedita, konsultime, seminare, projekte të 

pavarura, detyra shtëpie, kolokviume, detyre kursi, 

provime. 
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Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë (kolokvium): 15%,  

Seminaret ose angazhime  tjera: 10%,  

Vijimi i rregullt: 5%,  

Provimi final: 70%,  

Total: 100%. 

Mjetet e konkretizimit  Komputer, projektor, tabelen ,paisje laboratorike, 

etj. 

Literatura  

Literatura bazë:   1. MineV.  Leksionet e ergonomise 2014 ( 
detyruar) 

2.  Mine V. “Siguria dhe Shendeti ne Punimet 
Pyjore” 2002 (ILO Kod Praktik) 
( detyruar) 

3.   S. Baldini, A. Cioe, R. Picchio. “Sicurezza 
ed Antinfortunistica nei    Cantieri 
Forestali e di Manutenzione del Verde 
Urbano. Valutazione dei Rischi”. Roma 
2002 

4. KORTOÇI,Y.,KELLEZI, M. (2012):Shfrytezimi i 
pyjeve te ahut te Shqiperise me nje silvikulture 
te qendrueshme. 
 

 

 Literatura shtesë:   5. Mine V. ‘Ergonomia & siguria ne pune 
(2012) ( detyruar) 

6.  “Work Physiology” Stokholm 1986. 
7.  Guide – Lines on Ergonomic Study in 

Forestry (ILO – 1989) 
8.  Ergonomics in Forestry (ILO – 1995) 
9.   S. Baldini, A. Cioe, R. Picchio. “Sicurezza 

ed Antinfortunistica nei    Cantieri 
Forestali e di Manutenzione del Verde 
Urbano. Valutazione dei Rischi”. Roma 
2002 

10. Luciano Martarelllo, Arturo Millesi, 
Renzo Rey, Nevio Yeuillaz, Giancarlo 
Zorzetto - 

11. Struttura forestazione e sentieristica - 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
(Quart). 

12. Ruggero Marazzato, Tiziano Martin - 
Settore Gestione Proprietà Forestali 
Regionali e 
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13. Vivaistiche - Regione Piemonte 
(Vercelli). 

14. Giuseppe Salvo - Dipartimento 
Agricoltura, Turismo e Cultura - 
Servizio Politiche della 

15. Montagna e della Fauna Selvatica - 
Regione Liguria (Genova). 

16. Serge Kieffer - Centre Forestier de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (La 
Bastide des 

17. Jourdans). 
18. Jean-François Beccu - Centre de 

formation professionnelle et de 
promotion agricole de 

19. Savoie et du Bugey - Reinach Formation 
(La Motte Servolex). 

20. Vincent Pagès - Centre de Formation 
Professionnelle Forestière - Chambre de 
Commerce 

21. et de l’industrie de la Drôme 
(Châteauneuf du Rhône). 

22. Laurent Latchoumy, Christophe 
Bedouin, Baptiste Colliard - Institut des 
Sciences de 

23. l’Environnement et des Territoires 
d’Annecy (Poisy). 

24. Paolo Cielo - Associazione Istruttori 
Forestali (Torino). 

 

Plani I dizajnuar I mësimit:   

Java Ligjëratat që do të zhvillohet 

Java e parë: Eergonomia, qëllimi, zhvillimi dhe lidhja e saj me shkencat 

e tjera. 

Java e dytë: Qarkullimi i gjakut dhe frymemarrja.                                                                                       

Java e tretë: Muskujt dhe kontraktimi i tyre. Lodhja e muskujve. 

Java e katërt: Performanca fizike, ekzekutimi i punës. 

Java e pestë:   Energjia e shpenzuar, klasifikimi i punës. 

Java e gjashtë: Të ushqyerit e punëtorëve. 

Java e shtatë:   Faktorët fizik dhe teknologjik, që ndikojnë në studimin e 

punës. 

 Vlerësimi i parë intermerdier. 

Java e tetë:   Zhvillimi i burimeve njerezore. Zgjedhja e personelit. 

Java e nëntë:   Projektimi dhe organizimi i punës. 

Java e dhjetë: Studimi i faktorëve ndikues në studimin e punës në pyje 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Pjesëmarrja e rregullt dhe aktive e studentëve në ligjërata, ushtrime (pjesën praktike) dhe 

në punë seminarike 

Mbajtja e qetësisë në mësim, çkyçja e telefonave celular, hyrja me kohë në sallë të 

mësimit etj.. 

 

Java e njëmbëdhjetë: Studimi i punes dhe llogaritja e madhësise se sondazhit dhe 

vendosja e standardeve te reja te punes. 

Java e dymbëdhjetë:   Semundjet profesionale ne punimet pyjore 

Java e trembëdhjetë:     Studimet e punimeve ne: ndërhyrjet silvikulturore, 

shfrytezimi e pyjeve, nxjerrja/ transporti i brendshem.  

Java e katërmbëdhjetë:   Veshje e punës dhe pajisjet mbrojtëse personale 

Java e pesëmbëdhjetë:    Ndihma e parë, emergjencës dhe shërbimet shëndetësore 

profesionale. 

Plani i dizajnuar i mësimit– Ushtrimet:   

Nr. Ushtrimet  laboratorike (praktikat) që do të zhvillohen 

1. Ergonomia e zbatuar. 
2.  Qarkullimi i gjakut . 
3. Qarkullimi i gjakut dhe rregullimi i tij gjatë ushtrimeve fizike. 
4. Faktoret qe ndikojne ne performancen e njeriut 

5. Klasifikimi i punes 

6. Kategorite e ushqimit. Metodat e vleresimit te marrjes se energjise dhe 
ushqimit 

7. Klima, zhurmat dhe vibracionet. Masat mbrojtese nga zhurmat dhe vibracionet 

8.  Zhvillimi historik i rolit te personelit. Zgjedhja e personelit dhe intervistimi 

9.  Perkufizimi i projektimit te punes. Konsiderata fizike dhe fiziologjike ne 
projektimin e punes. 

10. Matja e punes dhe faktoret ndikues dhe studimi i performances se punes 

11. Metodat e studimit te punes dhe menyrat e matjes se koheve te punes 

12. Shembuj nga semundjet profesionale 

13. Organizimi i punes. Shfrytezimi i pyjeve. Nxjerrja/ Transporti i brendshem 

Operacionet me rrezikshmeri të lartë.  Studimi i aksidenteve dhe kontrolli 

ergonomik 

14. Pajisjet Mbrojtëse Personal te përshtatshme për operacionet pyjore dhe ndihma e 

pare 

15.  Shërbimet e shëndetit profesional. Ndihma e parë, emergjencës dhe shërbimet 

shëndetësore profesionale 


