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Lenda eshte nje integrim i shkencave natyrore qe na
meson se si ta njohim ligjet baze te natyres dhe te
njohim dukurite natzrore qe ndodhin rreth nesh.
Eshte qe te mundesoje studenteve te bejne lidhjen e
njohurive te marrura deri me tani dhe ti shfrytezojne per
njohurite e shkencave te natyres dhe ti percjellin keto
njohuri tek nxenesit.

1. Te kete pervetesuar njohuri bazike për shkencat
e natyres, fizike dhe kimi
2. Të dijë të shfryteozjë dijet e veta për shkencat e
natyres
3. Të kuptoje proceset fizike, kimike dhe
biologjike
4. Te kete nje formim baze dhe ta kete me te lehte
ti kuptoj lendet profesionale qe i perkasin
drejtimit.

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

Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali
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3
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1
15
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Metodologjia e mësimëdhënies:
Ligjërata, diskutime me studentë, ushtrime, dhe
seminare per te pervetesuar njohurite e lendes

Metodat e vlerësimit:

a) Pjesëmarrja dhe angazhimi në
ligjërata.............................5 %
b) Pjesëmarrja dhe angazhimi në
ushtrime...........................,10 %
c) Punë individuale ...................5 %
d) Punimi seminarik ………………..10%
e) Kolokuiumi I.......…….............15 %
ç ) Kolokuiumi II……………….........15 %
d) Provimi perfundimtar
40%

Literatura
Literatura bazë:
Bazat e shkencave te natyrore, Shaqir Shaqiri, Prishtine

Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:

Ligjerata që do të zhvillohet
Lenda dhe metodat e studimit ne shkencat e natyres
Madhesite fizike dhe matja e tyre
Levizjet mekanike Puna dhe energjia
Bazat e teorise kinetike.

Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Dukurite termike dhe magnetike
Testi i pare intermediar
Ajri, rrymimet ajrore
Uji, rendesia dhe ndotja e tij
Reshjet, ererat dhe moti
Sistemi periodik i elementeve kimike
Qeliza dhe vetite e saj, ndertimi i bimeve
Sitemete organeve te kafshet
Metabolizmi qelizor
ADN-ja dhe vetite e saj
Testi i dyte intermediar

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi i rregullt në ligjerata dhe ushtrime është i obliguar. Respektimi i rregullave të
mirësjelljes si: mbajtja e qetësisë në mësim, ç“kyqja e telefonave celular, respektimi i
orarit etj.

