
Forma e SYLLABUS -IT  / Shkencat e pyjeve dhe mjedis / 

 

Të dhënat themelore të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti - Shkencat e pyjeve dhe mjedis 

Emërtimi i lëndës: Fizikë  

Niveli: Bachelor 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Parë 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera e – ECTS: 7 

Koha / klasa:  

Mësimdhënësi: Prof. asoc. Dr. sc. Meleq Bahtijari 

kontakti:  meleq.bahtijari@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës Mësimet: sistemet fizike, mekanika, termika  e 

proceseve lineare; ligjet themelore termodinamike dhe 

zbatimi i tyre, lëkundjet akustike dhe valët, fenomene 

të transportit, rrjedhja statike dhe dinamike fluide, 

baza themelore e elektrostatikes dhe zbatimi i tyre. 

Rrezatimet Jo-jonizues dhe jonizuese. Radionuklidët 

dhe zbatimi i tyre. Mbrojtja nga rrezatimet. Optika 

gjeometrike. Pajisjeve optike dhe përdorimi i tyre. 

Qëllimi i lëndës: Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studentëve t’u 

ofrojë njohjen e proceseve të fizikës themelore dhe 

zbatimin e tyre. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 
Pas përfundimit me sukses të këtij kursi studentët do të 

jenë në gjendje që të: 

 Të din konceptet dhe ligjet themelore të fizikës  

 Të krahason dhe të nxjerr përfundime në lidhje 

me fenomene të ndryshme të fizikës.  

 Të njihet dhe ti përvetëson konceptet themelore të 

fizikës 

 Të kuptoj ligjshmëritë e fenomeneve të caktuara 

fizike 

 Të zbatoj njohurit e fituara në fenomene të  

ndryshme. 

 

  



Kontributi i ngarkesës së studentëve (ai duhet të korrespondojë me rezultatet e mësimit 
të studentëve) 

aktiviteti orë  Ditë / javë Totali 

Ligjerata 2+1 2   

Ushtrime teorike / laboratorike 2 1 2 

punë praktike 10 punime 

eksperimentale 

  

Kontakti me profesorin 

 / konsultimet/ 

2 orë për çdo 

ditë pune 

  

ushtrim në natyrë 0 0 0 

Para provimet, seminare 2  2 

Detyrë shtëpie //   

Koha e vetë-studimit të studentëve 

(në bibliotekë apo shtëpi) 

Kjo është 

detyra 

personal e 

studenteve 

  

Koha e nevojshme për provimin 

(provë, kuis, provim përfundimtar) 

Test për 2 orë 

ligjerata 

  

Projektet, presentimet etj. 

 

//   

Total 10 3      4 

 

Metdat e mesimit:   Ligjerata,  demonstrime interaktive  dhe prezentime 
 

  

Metodat e vlerësimit Me test dhe kollofiume 

Literature  

Literatura bazë:   Meleq Bahtijari, Ymer Halimi, Fizika për student të 
Farmacisë, Prishtinë 2013 

Add literature:   Jean A. Pope, Medical Physics; Heinemann 1973 
Cristian Sybesma, Biophysics, London 1995 

  



Plani detal i lëndës 

 Muaji/ java Mësimi 

Tetor, java e parë Fizika, ndarja e fizikës. Struktura e materies. Sistemit Ndërkombëtar 

SI. 

 Tetor, java e dytë Kinematika: Lëvizja dhe sistemet e referencës. Pika materiale 

Pozicioni, shpejtësia, nxitimi, rënia e lirë. 

Tetor, java e tretë 

 

Lëvizje rrethore. Lëvizja një dhe dy dimensionale. Mbledhja e 

shpejtësisë në mekanikën klasike dhe relativiste. 

Tetor java e katërt Dinamika-Ligjet e Njutonit në mekanikë. Forcat: fërkimi, forca 

elastike, qendrore. Puna dhe energjia. Dinamika e rrotullimit. Ligjet 

e ruajtjes. 

Nëntor java e parë Elementet e statikes. Momenti i forcës dhe bilanci i forcave të 

trupit. Lozi. Karakteristikat e trupave. Forcat ndermolekulare dhe 

ligji i Huck-ut 

Nëntor java e dytë Forca gravitacionale. Ligjet e Kelplerit. Puna,  fushëveprimi dhe 

potenciali  ne fushën gravitacionale. Shpejtësitë kozmike. 

Nëntor java e tretë Lëkundjet: harmonike, e shuara, e detyrueshme, Rezonanca      

Valët mekanike: Llojet e valëve, Interferenca, Difraksioni 

Nëntor java e katërt Akustika, Intensiteti i zërit dhe energjia, Ultrazëri.  Përdorimi i 

ultrazërit.                                                                                            

Termika. Sasia e nxehtësisë, nxehtësia specifike. 

Nëntor java e pestë Matja e nxehtësisë specifike. Temperatura dhe termometrat. Ligjet 

e ruajtjes në termodinamikë. Entropi, Entalpia, funksionet 

termodinamike, bartja e nxehtësisë 

Dhjetor java e parë Elektrostatika, ligji i Kulonit. Fusha elektrike. Fluksi elektrik.  

potencial elektrik,  Kondensatorët 

Dhjetor java e dytë Konsumi i energjisë. Ligji i Ohmit. Rezistenca elektrike. Rregullat e 

Kirchhoff -it. Rrymat në lëngje. Ligjet dhe teoremat. 

Fushat elektromagnetike të rrymave elektrike. 

Dhjetor java e tretë Rryma elektrike alternative, Induktiviteti, Forca induktive 

elektromotorë, Qarku RLC 

Dhjetor java e katërt Rrezatim termik. Ligji i Kirchhoff-it, ligji i Stefan-Boltzmann-it  Win-it 

rrezet IK , UV. Rrezet- X. Efekti fotoelektrik. Efekti Compton-it 



 
 

Politikat dhe rregullat e sjelljes akademike: 

Zgjidh politikat sjelljes në bazë të  statusit të Universitetit të Prizrenit. 

 

 

  

Janar,  java e parë Optika gjeometrike: Ligji i thyerjes dhe reflektimit. Indeksi i 

thyerjes. Fibrat optike. Pasqyrat. Thjerrëza. Llupa. Mikroskopi. 

Janar,  java e dytë Atomet dhe postulatet e Borit. Bërthama atomike. Energjia e lidhjes 

dhe defekti i masës. Radioaktiviteti natyral. Rrezet α, β, Υ,    

Përdorimi i rrezatimeve. 



Form for SYLLABUS  / Sciences of forestry  and environmental / 

 

Basic data of the subject 

Academic unit:  Faculty - Sciences of forestry  and environmental 

Title of the subject: Physics  

Level:  

Status of the subject: Mandatory 

Year of study: First 

Number of hours per week: 3+2 

Value of – ECTS: 7 

Time / classroom: Main amphitheater 

Teacher: Prof.ass. Meleq Bahtijari 

Contact to:  meleq.bahtijari@uni-pr.edu 

 

Subject description Explained: physical systems, mechanics, thermy of linear 
processes;, basic thermodynamic laws and their 
application to small biological systems, acoustic 
oscillations and waves, transport phenomena, static and 
dynamic fluid flow,  the basis fundamental of electrostatic 
and their application in the biological structure . Non-
ionizing and ionizing radiation. Radionuclide and their 
application in medicine. Radiation protection and 
dissymmetry. Geometrical optics. Endoscopic phenomena. 
Optical devices and their use. 

Goals of subjects: The main objective of this course is that students with 
knowledge of basic physics processes and their 
implementation. 

Results of Teaching: Upon successful completion of this course students will be 
able to: 
• To know the basic concepts and laws of physics 
• To compare and draw conclusions about various 
phenomena of physics. 
• Recognize and attaches to the basic concepts of physics 
• Understand the laws of certain physical phenomena 
• To apply the acquired knowledge in different   
    phenomena. 
 

 

Contribution in student load (it must correspond with the results of teaching of student) 
Activity  hours   Day/week   Total 

Lectures 2+1 2   

Exercise Theoretical / laboratory 2 1 2 



Practical work 10 experimental 

work 

  

Contacts with professor / 

consultation 

2 hours for each 

working day 

  

Outdoor exercise 0 0 0 

Pre exams, seminars 2  2 

Home work //   

Time of students self-studying (in 

library or house) 

It is personal 

duty of students 

  

Final exam    

Needed time to past exam (test, quiz, 

final exam) 

Test for 2 

lecture hours 

  

Project, presentations ect. 

  

//   

Total 10 3      4 

 

Teaching methods:   Lectures, interactive demonstrations, and presentations 
 

  

Rating methods: Bye test, and pre exams 

 

Literature  

Basic Literature:   Meleq Bahtijari, Ymer Halimi, Fizika për student të 
Farmacisë, Prishtinë 2013 

Add literature:   Jean A. Pope, Medical Physics; Heinemann 1973 
Cristian Sybesma, Biophysics, London 1995 

  



Designed plan of study:   

 Month/ week Lessons 

 

 October , week first 

Introduction to the subject matter 

Physics, division of physics. Structure of material. International 

System SI.  

 October , week second Kinematics: Movement and reference systems. Point material. 

Position,  velocity, acceleration,  free fall. 

 October , week third Circular movement . Motion in one and two dimensions. Collection 

of velocity  in classical mechanics and relativistic 

October ,  week four  Dynamics-Laws of Newton in mechanics. Forces: friction, elastic, 

central force 

Work and energy. Dynamics of rotation. Conservation laws. 

 November , week first  

 

Element of static. Moment of force and the balance of forces of the 

body. Lever. 

Features of the troops. Intermolecular forces and the law of Huck 

November, week second 

 

Gravitational force. Kelpler´s laws. Work Scope and potential of 

gravitational field. Cosmic speeds. 

November week third 

  

Oscillation: harmonic, which is extinct, forced. Resonance. 

Waves, types of waves. Interference 

November, week four 

 

Acoustics, sound intensity and energy. Ultrasound. The use of 

ultrasound. Thermal. The amount of heat, specific heat. 

 

November, week fifth 

  Measurement of specific heat. Temperature and thermometers. 

The thermodynamic law of conservation. Entropy, Enthalpy, 

Thermodynamic functions, Transfer of heat 

 

December, week first  

Electrostatic, Coulomb’s law. Electric field. Electric flux. Potential 

electrical capacitor. 

 

December, week second  

 

Power consumption. Ohm’s law. Electrical resistance. Kirchhoff’s 

rules. Currents in the fluid. Laws and theorems. 

Electromagnetic fields of electric currents. 

December , week third 

 

Electric field strength in the electrical conductor. Inductivity . 

Inductive electromotive force. Alternative and RLC circuit currents. 



 
 

Academic policies and rules of conduct: 

Select conduct policies comfort to status of University of Prizren. 

 

  

 

December, week fifth 

Thermal radiation. Law of Kirchhoff’s , Win’s , Stefan-Boltzmann 

law’s  IR rays, UV. X-rays. The photoelectric effects. The Compton 

effect. 

Jamyary, week first 

 

Geometrical optics: the law of refraction and reflection. The index 

of refraction. Optical Fibers. Statements. Lentils. Gobble. 

Microscope. 

     

January ,week second 

Atoms and postulates of Bor. Atomic nucleus. Bonding energy and 

the mass defect. Diffraction. Natural radioactivity. α, β, Υ 

radioactivity. 

Used of radiation. 



Forma e SYLLABUS-IT  / Shkencat e Ushqimit dhe të Ushqyerit / 

 

Të dhënat themelore të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti - Shkencat e pyjeve dhe mjedis 

Emërtimi i lëndës: Fizikë – Biofizikë ??? 

Niveli: Bachelor 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Parë 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera e – ECTS: 7 

Koha / klasa:  

Mësimdhënësi: Prof. ass. Dr. sc. Meleq Bahtijari 

kontakti:  meleq.bahtijari@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës Mësimet: sistemet fizike, mekanika, termika  e 

proceseve lineare; ligjet themelore termodinamike dhe 

zbatimi i tyre, lëkundjet akustike dhe valët, fenomene 

të transportit, rrjedhja statike dhe dinamike fluide, 

baza themelore e elektrostatikes dhe zbatimi i tyre. 

Rrezatimet Jo-jonizues dhe jonizuese. Radionuklidët 

dhe zbatimi i tyre. Mbrojtja nga rrezatimet. Optika 

gjeometrike. Pajisjeve optike dhe përdorimi i tyre në 

mjekësi. 

Qëllimi i lëndës: Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studentëve t’u 

ofrojë njohjen e proceseve të fizikës themelore dhe 

zbatimin e tyre. 

Rezultatet e pritura të nxënies: 
Pas përfundimit me sukses të këtij kursi studentët do të 

jenë në gjendje që të: 

 Të din konceptet dhe ligjet themelore të fizikës  

 Të krahason dhe të nxjerr përfundime në lidhje 

me fenomene të ndryshme të fizikës.  

 Të njihet dhe ti përvetëson konceptet themelore të 

fizikës 

 Të kuptoj ligjshmëritë e fenomeneve të caktuara 

fizike 

 Të zbatoj njohurit e fituara në fenomene të  

ndryshme biologjike. 

 

  



Kontributi i ngarkesës së studentëve (ai duhet të korrespondojë me rezultatet e mësimit 
të studentëve) 

aktiviteti orë  Ditë / javë Totali 

Ligjerata 2+1 2   

Ushtrime teorike / laboratorike 2 1 2 

punë praktike 10 punime 

eksperimentale 

  

Kontakti me profesorin 

 / konsultimet/ 

2 orë për çdo 

ditë pune 

  

ushtrim në natyrë 0 0 0 

Para provimet, seminare 2  2 

Detyrë shtëpie //   

Koha e vetë-studimit të studentëve 

(në bibliotekë apo shtëpi) 

Kjo është 

detyra 

personal e 

studenteve 

  

Koha e nevojshme për provimin 

(provë, kuis, provim përfundimtar) 

Test për 2 orë 

ligjerata 

  

Projektet, presentimet etj. 

 

//   

Total 10 3      4 

 

Metdat e mesimit:   Ligjerata,  demonstrime interaktive  dhe prezentime 
 

  

Metodat e vlerësimit Me test dhe kollofiume 

Literature  

Literatura bazë:   Meleq Bahtijari, Ymer Halimi, Fizika për student të 
Mjekësisisë, Prishtinë 2013 
 
Meleq Bahtijari, Ymer Halimi, Fizika për student të 
Farmacisë, Prishtinë 2013 
 

Add literature:   Jean A. Pope, Medical Physics; Heinemann 1973 
Cristian Sybesma, Biophysics, London 1995 

  



Plani detal i lëndës 

 Muaji/ java Mësimi 

Tetor, java e parë Hyrje në obligimet e kursit akademik programi profesor- studentë. 

Mësimet: fizika dhe shkencat e tjera. Biofizika. Studimi i sistemeve, 

fenomenet në sisteme. Sistemet biologjike. 

 Tetor, java e dytë Klasifikimi dhe përcaktimi i sistemeve. Modelet e sistemeve. 

Funksionet e transmetimit të sistemeve. Modeli biofizik. Ndërlidhja 

e sistemeve të Kibernetike-biologjike. 

Tetor, java e tretë Teoria e sistemeve të informacionit dhe sistemeve biologjike. Nega 

- entropi. Sinjalet dhe analiza e sinjaleve dhe roli i tyre. Sinjalet e 

informacionit të sistemit të njeriut. 

Tetor java e katërt Biomekanika. Forcat. Ligjet e ruajtjes. Forcat ndermolekulare. 

Struktura e trupave të ngurtë. Deformimet.  

Nëntor java e parë Anatomia funksionale. Eshtrat. Llozi. Nyjat. Muskujt. Muskujt dhe 

forca e  muskujve  biceps.  Elasticiteti i muskujve. Tkurrja e 

muskujve. Deformimi dhe stabiliteti i trupit. 

Nëntor java e dytë Biokalorimetria: Nxehtësia dhe termometrat. Zgjerimi (bymimi) i 

trupave. Përcaktimi i nxehtësisë specifike në lëngje, trupa të ngurtë, 

gazra. Përcaktimi i vlerave kalorimetrike të ushqimit. 

Nëntor java e tretë Njeriu dhe  temperaturat e mjedisi. Sistemet termodinamik. Parimi I 

dhe II të termodinamikës dhe sistemeve biologjike. Entropi. 

Entalpia. 

Nëntor java e katërt Potenciali termodinamik -funksion Gibsit. Bartja e nxehtësisë. 

Temperaturat ekstreme në organizëm. Valët akustike. Shtypja dhe 

impedanca akustike. Intensiteti i zërit. Pragu i gëgjimit. Ultratingulli. 

Teknikat e reflektimit. Efekti Doppler. Ultra tingujt përdorim në 

shkencat e tjera dhe mjekësi. 

Nëntor java e pestë Lëngjet. Struktura fizike e ujit. Shtypja në lëngje. Tensioni 

sipërfaqësor. Dukuritë kapilar. Ligji i Laplas-it. Hemodinamika. 

Rrjedhjen e gjakut përmes tubave të ngurta dhe elastik. 

Efektet e mureve kapilar dhe viskozitet në diagnozë. Shtypja e 

gjakut. Puna e zemrës. 

Dhjetor java e parë Qeliza. Transporti i masës – ligji i Fick - ut. Membranat biologjike. 

Osmoza. Transportit pasiv dhe aktiv nëpër membranë. 

Ultracentrifugimi. Konstantet e  sedimentimit. Makromolekulat. 

 



 
 

Politikat dhe rregullat e sjelljes akademike: 

Zgjidh politikat sjelljes në bazë të  statusit të Universitetit të Prizrenit. 

  

Dhjetor java e dytë Elektriciteti. Fusha elektrike dhe potenciali elektrik i membranave. 

Kapaciteti elektrike. Energjia elektrike në lëngje. Teorema Nernstit. 

Ekuacioni Danon-it. Potenciali Membranor. Elektroforeza 

Dhjetor java e tretë Impulset elektrike në: nerva, muskuj, sinaps. Sinjalet: EKG, EEG, 

EOG, ERG, EMG. Diatermia. Rrezatimet termike: Ik, UV. Termografia 

Efektet: fotoelektrik dhe Kompton. 

Dhjetor java e katërt Rrezet rëntgen: përfitimi, karakteristikat, spektri, thithja, 

Interaksioni me materien dhe përdorim në shkencat e tjera dhe 

mjekësi. Kolimatori. 

Janar,  java e parë Bërthama atomike. Zbërthimet radioaktive. Radionukleidet: 

përdorimi i tyre në terapi dhe diagnostifikim. Dozimetria, mbrojtja 

nga rrezatimi. Detektorët 

Janar,  java e dytë Optika gjeometrike. Pajisjet optike. Thjerrat. Syri si aparat optik. 

Kalorimetria. 



Form for SYLLABUS  / Sciences of forestry  and environmental / 

 

Basic data of the subject 

Academic unit:  Faculty - Sciences of forestry  and environmental 

Title of the subject: Physics – Biophysics ???? 

Level:  

Status of the subject: Mandatory 

Year of study: First 

Number of hours per week: 3+2 

Value of – ECTS: 7 

Time / classroom: Main amphitheater 

Teacher: Prof.ass. Meleq Bahtijari 

Contact to:  meleq.bahtijari@uni-pr.edu 

 

Subject description Explained: physical systems, mechanics, thermy of linear 
processes;, basic thermodynamic laws and their 
application to small biological systems, acoustic 
oscillations and waves, transport phenomena, static and 
dynamic fluid flow,  the basis fundamental of electrostatic 
and their application in the biological structure . Non-
ionizing and ionizing radiation. Radionuclide and their 
application in medicine. Radiation protection and 
dissymmetry. Geometrical optics. Endoscopic phenomena. 
Optical devices and their use in medicine. 

Goals of subjects: The main objective of this course is that students with 
knowledge of basic physics processes and their 
implementation. 

Results of Teaching: Upon successful completion of this course students will be 
able to: 
• To know the basic concepts and laws of physics 
• To compare and draw conclusions about various 
phenomena of physics. 
• Recognize and attaches to the basic concepts of physics 
• Understand the laws of certain physical phenomena 
• To apply the acquired knowledge in different   
    phenomena. 
 

 

Contribution in student load (it must correspond with the results of teaching of student) 
Activity  hours   Day/week   Total 

Lectures 2+1 2   

Exercise Theoretical / laboratory 2 1 2 



Practical work 10 experimental 

work 

  

Contacts with professor / 

consultation 

2 hours for each 

working day 

  

Outdoor exercise 0 0 0 

Pre exams, seminars 2  2 

Home work //   

Time of students self-studying (in 

library or house) 

It is personal 

duty of students 

  

Final exam    

Needed time to past exam (test, quiz, 

final exam) 

Test for 2 

lecture hours 

  

Project, presentations ect. 

  

//   

Total 10 3      4 

 

Teaching methods:   Lectures, interactive demonstrations, and presentations 
 

  

Rating methods: Bye test, and pre exams 

 

Literature  

Basic Literature:   Meleq Bahtijari, Ymer Halimi, Fizika për student të 
Farmacisë, Prishtinë 2013 

Add literature:   Jean A. Pope, Medical Physics; Heinemann 1973 
Cristian Sybesma, Biophysics, London 1995 

  



Designed plan of study:   

 Month/ week Lessons 

 October , week first Introduction to the obligations  of academic program course   

professor-students. lessons: physics and medicine. Biophysics. The 

study of systems, phenomena in systems . Biological systems. 

 October , week second Classification orders and determination of systems. Models of the 

systems. Transmission functions of the systems. Biophysical model. 

Interconnection of systems Cyber-Biological. 

 October , week third Teoria e sistemeve të informacionit dhe sistemeve biologjike. Nega 

- entropi. Sinjalet dhe analiza e sinjaleve dhe roli i tyre në mjekësi. 

Sinjalet e informacionit të sistemit të njeriut. 

October ,  week four  Biomechanics. Forces. Conservation laws. Inter-molecular forces. 

Structure of solids. Deformations. Koci fractures. 

 November , week first  

 

Functional Anatomy. Koci. Lever. Nod. Muscle. Muscle and strength 

of biceps muscle. Elastic properties of muscles. Contraction of 

muscle. Deflection and the stability of the body. 

November, week second 

 

Biocalorimetry: Heat and thermometers. Dilation of the troops. 

Determination of specific heat for liquids, solids, gases. Definition of 

food calorimeter values. 

November week third 

  

Man and environment temperatures. Thermodynamic systems. 

Principle I and II of thermodynamics and biological systems. 

Entropy. Enthalpy. 

November, week four 

 

Thermodynamic potential-function Gibsit. Heat Transfer. Extreme 

temperatures in medicine. Acoustic waves. Pressing and acoustic 

impedance. Voice intensity. Hearing threshold. Ultrasound. 

Reflection techniques. Doppler effect. Ultra sounds use in medicine. 

November, week fifth Liquids. Physical structure of the water. Pressure in liquids. Surface 

tension. Capillary phenomena. Laplace law. Hemodynamic. The 

flow of blood through solid tubes and flexible. 

Effects of capillary walls and Viscosity in diagnosis. Blood typing 

entities. Heart work. 

December, week first  Cells. Mass transport-Fick's law. Biological membranes. Osmosis. 

Passive and active transport across the membrane. 

Ultracentrifugation. sedimentation Constants. Macromolecules. 

December, week second  

 

Electricity. Electric field and electric potential of the membranes. 

Electrical capacity. Electricity in the juices. Nernst’s theorem. 

Danon's equation. Silence potential membranes. Electrophoresis. 



 
 

Academic policies and rules of conduct: 

Select conduct policies comfort to status of University of Prizren. 

 

 

December , week third 

 

The electrical impulses: nerves, muscles, synapses. Signals: ECG, 

EEG, EOG, ERG, EMG. Diathermy. IR thermal radiation, UV. 

Thermograph in medicine. Effects: Photoelectric and Compton. 

December, week fifth Roentgen rays: formation, properties, spectrum, absorption, 

interaction with matter and use in medicine. Collimators. 

Jamyary, week first 

 

Atomic nuclei. Radioactive decay. Radionuclide: their use in 

therapeutics and diagnostics. Dissymmetry, Radiation Protection. 

Detectors 

    January ,week second Geometric Optics. Endoscopic devices. Lenses. Eye optical system. 

Calorimeter. 


