Syllabusi
Universiteti i Prishtinës
Departmenti/Fakulteti/Njësia akademike:

Termoenertgjetika dhe termoteknika
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

Titulli i kursit (lëndës mësimore) :

Termodinamika e aplikuar

Niveli dhe lloji i kursit: (p.sh. Bachelor/obligative) Bechelor/obligative
Viti i studimeve dhe semestri:

II, VI

Kodi ose shifra e lëndës:

1222

Vlera në kredi ECTS :

5

Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe salla)
Mësimdhënësi i kursit:
Prof.dr.Ali Muriqi,
Detajet kontaktuese :zyra/telefoni/e-mail dhe termini i caktuar për bisedë me studentë
Kabineti 732
Tel.038 552 126 (113), 044 141 029
Konsultimet ne kabinet:
çdo të hëne - 11:30-13:00
çdo të premte - 11:30-13:00
ali.muriqi@uni-pr.edu, alimuriqi@gmail.com
Qëllimet e kursit(modulit):
aftësimi për lënden e termodinamikes
Rezultatet e pritura të nxënies (nënkuptojnë njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që do ti fiton
studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij kursi.Për ti paraqitur këto të arritura përdoren
foljet si: din, njeh,përshkruan,krahason,projekton,harton,zhvillon,etj)
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që:
1.të kuptoi konceptet themelore në termodinamiken e aplikuar
2.të parashtroi hartimin e problemeve inxhinierike të lidhura me termodinamiken e aplikuar
3.të aftësohet për zgjedhjen e problemeve inxhinierike të lidhura me termodinamiken e aplikuar

Metodologjia e mësimdhënjes: (p.sh.ligjëratë,seminar,diskutim,punë në grupe,etj)
ligjëratë,seminar,diskutim,punë në grupe dhe në laborator
Literatura bazë :

1.Muriqi,A(2005) : Termodinamika e aplikuar (ligjerata të
autorizuara).FIM,Prishtinë
2. Manuale të ndryshme të pajisjeve laboratorike

Plani i detajizuar i mësimit për një semestër:
Java e parë :
Literatura:( teksti

njohuritë e përgjithshme për termodinamiken e aplikuar
dhe nr.i faqes)

Java e dytë:
literatura

parametrat e gjendjes p,v,t dhe gazrat

Java e tretë:
literatura

matja eksperimentale e temperatures dhe presionit

Java e katërt:
Literatura

kolaudimi i termometrave dhe manometrave

Java e pestë:
Literatura

ciklet termodinamike

Java e gjashtë:
Literatura

rrjedhja e gazrave dhe avullit

Vlerësimi i parë intermediar
Java e shtatë:
Literatura

analiza e proceseve t e djegies me djegësat poroz

Java e tetë:
Literatura

analiza e perzirjeve

Java e nëntë
Literatura

matja e e përberjes së gazrave

Java e dhjetë:
Literatura

matjet me kalorimeter

Java e njëmbëdhjëtë::
Literatura

analiza e kembyesve të nxehtësisë

Vlerësimi i dytë intermedier

Java e dymbëdhjetë:
Literatura

analiza e koeficjetit të percjellshmerisë termike

Java e trembëdhjetë:
Literatura

analiza e proceseve me panel fotovoltaik

Java e katërmbdhjetë:
Literatura

aanaliza e ajrit tëi lagesht dhe tharset

Java e pesëmbëdhjetë:
Literatura:

analiza e bartjes së mases

Vërejtje: terminin e vlerësimeve intermediere e cakton mësimdhënësi sipas planifikimit të lëndës
që e ligjëron.
Metodat e vlerësimit: Në vlerësim duhet të caktohet përqindja e pjesëmarrjes së sëcilit vlerësim
parcial ose intermedier në vlerësimin definitiv. Një nga mënyrat e vlerësimit do të ishtë si në
vazhdim:
Vlerësimi i parë: 25%
Vlerësimi i dytë 30%
Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 11%
Vijimi i rregullt 4%
Provimi final 30%
Total 100%

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: (mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e
rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në
mësim,shkyqja e telefonave celular,hyrja në sallë me kohë,etj.)
Litaratura shtesë dhe bibliografia:
1.Kays,W. etj(1995): Compact heat Exchenger, McGrow HIll,NY
2.Guyer,E,Browuell D.(1991):Handbook of Applied Thermal Design,
McGrow HIll,NY

