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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës
Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët
me njohuritë profesionale Të menaxhimit të

zjarrit ku përfshihen të gjitha aktivitetet
që lidhen me menaxhimin e zjarreve pa
marr parasysh se ku gjenden ato në
sektorin publik apo privat.

Orët mësimore

Përfitimet e Studentit
Njohuritë:
 Menaxhimin e sigurt të zjarrit te të gjitha
lendet djegse si dhe mbrojtjen e tyre
qoftë ato te sektorit publik apo privat
Aftësitë:
 Implementimi i sigurt i të gjitha teknikave
për një menaxhim te zjarrit të sigurt dhe
efikas.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime
individuale dhe ekipore.
Rast studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjëruar
Kushtet për realizimin e temës mësimore:
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave statistikore
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në %):
Nota përfundimtare
Prezantimi dhe puna grupore: 0-5 %
Vlerësimi në %

Prezantim Individual: 0-10 %
Aktiviteti: 0-5 %
Punim seminarik: 0-10 %
Testi i I: 0-20 %
Testi i II: 0-20 %
Provim përfundimtar: 0-30%

Obligimet e studentit:
Ligjërata
Vijimi i Ligjëratave,
Pjesëmarrje aktive,
Punime seminarike, projekte,
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime,
Provimi përfundimtar.
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Ushtrime
Pjesëmarrje ne ushtrime,
Puna individuale dhe grupore ne raste
studimi,
Pjesëmarrje diskutime.

Ngarkesa e studentit për lëndën

Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime
Punë Praktike
Kontakte me mësimdhënësin
Ushtrime në teren
Kolekfiume/seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar ne vlerësime ( teste,kuiz,
provimi final)
Projektet propozimet

Orë
4
2
8

Ditë/Javë
15
15
3

7
5
8
8
5
5
4

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim, p.sh. nëse lënda i
ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë
semestrit 180 orë

5
3
3
4
2
3

35
15
24
24
10
15

1

4
240

Ngarkesa
totale:

Ligjërata
1

2

3

4
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Gjithsejtë
60
30
24

Ushtrime

Tema

Or
ët

Tema

Orët

Burimet kimike të energjisë
Lendet djegese energjetike natyrore
Gazi natyror, nafta dhe thengjilli
Klasifikimi i lendeve djegese
M. Shabani, Ligjerata te autorizuara,
Prishtine, 2019
Teoria themelore e lindjes se zjarrit
Lenda djegese, Oksigjeni, Burimi i energjise
klasifikimi i zjarreve, parametrat themelorë të
zjarrit, lagështia e ajrit, ndikimi i erës,
produktet e djegies, lëvizja e tymit në zjarr
M.Shabani Ligjerata te autorizuara,
Prishtine, 2019

4

Origjina e lendeve djegese fosile
Rreziku i perdorimit te gazit
natyror ne jeten e perditshme
Ushtrime në teren
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Klasifikimi i zjarreve sipas lëndëve djegëse
dhe substancat për shuarjen e zjarreve.
Përdorimi taktik i fiskajave të ujit, shkumës,
pluhurit, monoksidit të karbonit dhe halonit
gjatë fikjes së zjarrit
Doracak për student në Trajnimin “Bazat e
menaxhimit Emergjent” /QTI/Vushtrri 2011
Menaxhimi i operacionit të fikjes se zjarrit dhe
shpëtimit. Përzgjedhja e mjeteve për fikje,
marrja e vendimeve, organizimi i shërbimeve
përcjellëse,
M.Shabani Ligjerata te autorizuara,
Prishtine, 2019
Ecuria taktike e njësive të zjarrfikjes. ecuria
taktike e skuadrës, togut, kompanisë së
zjarrfikjes, ecuritë e ndara, paralele, serike, ,
të kombinuara. Sulmi i brendshëm, i jashtëm,
i kombinuar,
Doracak për student në Trajnimin “Bazat e

4

Punë praktike nga studentet
Ushtrime grupore, paraqitja me
slajde e ushtrimeve praktike
Prezantimi i pervojave personale
nga ana e studenteve

2

4

Spektri i veprimeve në
Menaxhimin e Incidenteve

2

4

Koordinimi i aktiviteteve te
aktereve gjatë menaxhimit të
incidenteve.
Veprimet e kordinuara
Institucionale

2

4

2
Krahasimi i stabilitetit dhe
rrezikshmerise se lendeve
djegese
Projekt propozime nga
studentet

6

7

menaxhimit Emergjent” /QTI/Vushtrri 2011
Masat e mbrojtjes gjatë reagimit. Hyrja në
hapësirën e përfshirë nga zjarri, lëvizja nëpër
hapësirë të tymosur, hapësira e mbuluar me
zjarr, shpërthimi gazrave dhe pluhurit,
rreziqet nga rrënimi i strukturave, shkallëve,
oxhakëve, rreziqet nga goditjet elektrike.
Taktikat e shuarjes se zjarrit, Prishtine, 2012
Renditja/sistemimi e pajisjeve të zjarrfikjes
Rreshtimi i automjeteve të zjarrfikjes, shtrirja
e zorrëve të shpërndarjes, pozita e
shpërndarësit, kolektorit, furnizimi me ujë i
vendit të zjarrit, dhe puna e grupit sulmues.
M.Shabani Ligjerata te autorizuara,
Prishtine, 2019

4

Koordinimi i aktiviteteve gjatë
menaxhimit të incidenteve.
Menagjimi i incidenteve ne
kondita te veshtiresuara

2

4

Taktikat e shuarjes se zarreve
Ushtrime grupore me paisjet
personale dhe ekipore
Punë Praktike

2

Prezantime dhe kontrollime
seminaresh

2

Fikja e zjarrit në hapësirë të mbyllur
Kollkviumi ( testi) i pare provues

Testi i pare provues

8

9

Fikja e zjarreve në instalimet elektrike, fikja e
pajisjeve në funksion, lokomotivave elektrike,
tramvajeve dhe trolejbusëve.
Fikja e zjarreve në industry, fikja e zjarrit në
industrinë kimike, të drurit, tekstilit, përpunimit
të metaleve, mullinj dhe silose.
M.Shabani Ligjerata te autorizuara,
Prishtine, 2019

4

Perdorimi i substancave te
ndryshme per fikjen e zjarreve
ne industri te ndryshme
Koha e studimit vetanak

2

10

Sistemi i menaxhimit të mbrojtes nga zjarret
në vende të ndryshme te botes.
www.firemenagment/03.10.2011
www.environment.gov.au
www.fire.qld.gov.au/03.10.2011
Fikja e zjarrit në hapësira të hapura, fikja e
zjarreve malore, bimë foragjere, pronat
bujqësore, deponitë e mbeturinave.
Fikja e zjarreve të materieve shpërthyese,
materieve të lëngëta dhe të gazta ndezëse
fikja e zjarreve në depot e materieve
shpërthyese, municioneve dhe pajisjeve
ushtarake.
M.Shabani, Ligjerata te autorizuara, Prishtine,
2019
Fikja e zjarreve në mjetet e transportit, fikja e
zjarreve në automjete, kamion, autobus,
aeroplan, vagonë të trenit, në tunele.
Fikja e zjarreve të materieve që fiken me
vështirësi, qymyri, goma, masat plastike
M.Shabani, Ligjerata te autorizuara, Prishtine,
2019
Paisjet dhe mjetet per fikjen e zjarreve.
Substancat kimike qe me se shumti perdoren

4

Menaxhimi i zjarrit dhe masat
parandaluese. Krahasimi i
menagjimit te zjarreve ne disa
vende te Baskimit Evropian

2

11

12

13

4

2
Klasifikimi i zjarreve dhe marrja
e masave te nevojshme kohore
Ushtrime intervenimi ne hapsira
te rrezikshme ku mund te ket
edhe shperthime
Ushtrime në teren

4

Menaxhimi i zjarrit ne mjetet e
transportit privat dhe publik.
Ushtrime intervenimi ne tunele
Ushtrime me student i perdorimit
te maskave dhe paisjeve me
Oksigjen .Masat parandaluese.

2

4

Menaxhimi idhe fikja e zjarrit
duke perdorur aparaturat te

2

14

per fikjen e zjarreve
Uji pluhuri, shkuma, CO2.
Taktikat e shuarjes se zjarrit, Prishtine, 2012
Reagimet ndaj materieve të rrezikshme:
veprimet taktike në aksidentet kimike,
materive radioaktive, masat e mbrojtjes

mbushura me uje, CO2 dhe
shkume
Punë Praktike
4

Test (kolokviumi) i dyte provues
15

Demet nga zjarret. Evakuimie,
Intervenimet teknike, shpëtimi i të rrezikuarve
në aksidentet rrugore, shpëtimi nga rrënojat,
shpëtimi nga ashensorët, shpëtimi nga
thellësitë, shpëtimi nga akulli, intervenimet në
ujë, pompimi i ujit
Menaxhimi i zjarrit dhe plani i Evakuimit

2
Ushtrime taktike
Test (kolokviumi) i dyte provues

4

Menaxhimi i zjarrit dhe masat
Evakuimi
Ushtrime.
Sanimi i demeve nga zjarret
Pergatitje per provim

M.Shabani Ligjerata te autorizuara, Prishtine
2019
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VËREJTJE:
Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën
shqipe.
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me
detyrë apo rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë,
grupet e studentëve duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve.

Vërejtje për studentin:
Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe
rregullat shkollore;
Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike, të jetë i
vëmendshëm në orën mësimore;
Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim;
Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna
nga mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;
Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet
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duhet të përqendrohen vetëm në njohuritë personale.
Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të
parapara me ligj.

Ky planë mësimor është e drejtë ekskluzive e Kolegji “BIZNESI” - për studentet e Fakultetit të
Emërgjencave . Nuk lejohet shumëzimi, fotokopjimi dhe shpërndarja pa lejen e autorit dhe
miratimin e Dekanit.

