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Qëllimi i kursit: studentet të pajisen me njohuri themelore për konceptin e konstruksioneve,
aftësimin e tyre për të menduar në mënyrë konstruktive dhe aftësimi i hartimit të planeve
zbatuese.

Rezultatet e pritura të nxënies: nga studentet pritet që pas përfundimit të kursit të fitojnë
njohuri mbi konstruksionet arkitektonike, të aftësohen në të menduar konstruktiv si dhe të
aftësohen në lëmin e prezantimit grafik të projektet.

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjëratë (75%) – grafike (25%)

Literatura bazë: ekstraktet e secilës ligjëratë në fund të ligjërimit.

Plani detal i mësimit për një semestër: semestri i III-të.

Moduli 1
50%
Java e parë:

hyrje, përmbajtja, koncepti i konstruksioneve.

Java e dytë:

kulmet e pjerrëta – llojet dhe forma

Java e tretë:

kulmet - terminologjia dhe materialet

Java e katërt:

kulmet – dimensionet dhe paraqitja.

Java e pestë:

kulmet e thjeshta

Java e gjashtë:

kulmet e njëfishta, dyfishta dhe trefishta

Java e shtatë:

Vlerësimi i parë.

Moduli 2
50%
Java e tetë:

karriget e drejta dhe të pjerrëta

Java e nëntë:

varëset e njëfishta, dyfishta dhe trefishta

Java e dhjetë:

kombinimi i karrigeve dhe varëseve

Java e njëmbëdhjetë: mbulesat dhe mbulimi i kulmeve
Java e dymbëdhjetë:

kulmet specifike – mansard dhe kapriat

Java e trembëdhjetë: kulmet – hollësitë dhe paraqitja grafike
Java e katërmbëdhjetë: punët e llamarinës – mbulesat, ulluqet
Java e pesëmbëdhjetë: Vlerësimi i dytë intermediar.

Metodat e vlerësimit:
Vijueshmëria
Punimi
Vlerësimi i parë (Testi)
Vlerësimi i dytë (Provimi )
Total 100%

5%
20%
15%
60%

Metodat e vlerësimit final :
Të gjitha vlerësimet (5%+20%+15%+60%) të vlerësuara pozitivisht
(>51%) rezultojnë me provimin e dhënë.
Studentet që nuk i kanë kaluar vlerësimet e lartshënuara i nënshtrohen
provimit për pjesët jo të dhëna.
Vlerësimit pjesshëm dhe vlerësimit final mund t’i nënshtrohen vetëm studentët që i
kanë kryer të gjitha detyrat nga pjesa e grafisë dhe kanë vijuar me rregull mësimin
(sipas statutit).

Rregullat e mirësjelljes:
Mbajtja e qetësisë në mësim.
Ndalja e telefonave celularë.
Hyrja në sallë me kohë.
Literatura shtesë:
“Konstruksionet arkitektonike”, Ilija Papanikolla, Tiranë,
“Konstruktivni Elementi Zgrada”, Djuro Peulic, Zagreb.

