Programi studimor i nivelit bachelor përbëhet
nga lëndët obligative dhe lëndët zgjedhore, të
cilat kanë numrin e caktuar të ECTS kredive.

Të diplomuarit e programit dizajn inxhinierik dhe
automjete kryesisht punojnë në:
- Lëmitë e dizajnimit dhe prodhimtarisë së
konstruksioneve, automjeteve dhe pajisjeve të
mekanizimit,
- Byrotë konstruktive dhe Institutet teknike,
- Ndërmarrjet për prodhimin e makinave dhe
pajisjeve të ndryshme nga të gjitha lëmitë,
- Parqet e automjeteve dhe servisimi i tyre,
- Avancimi i prodhimtarisë dhe aplikimi i
robotikës,
- Sistemet e transportit dhe bartjes së
ngarkesave,
- Institucionet për standarde dhe norma të
inxhinierisë mekanike, etj.
Të nderuar studentë të ardhshëm, Fakulteti i
Inxhinierisë Mekanike është institucion i cili ka
për qëllim zhvillimin dhe prosperimin e
ekonomisë së Kosovës. Bëhuni pjesë e këtij
institucioni. Të gjitha drejtimet e këtij Fakulteti
janë atraktive dhe tërheqëse. Mos hezitoni të na
vizitoni dhe të interesoheni.
Për më shumë informata në lidhje me Programin
Dizajn inxhinierik dhe automjete, procesin
mësimor, lëndët që mësohen, përmbajtjen e
lëndëve në të gjitha nivelet dhe informata tjera, ju
lutem na vizitoni në Fakultetin e Inxhinierisë
Mekanike, ndërtesa e Fakulteteve Teknike në
Prishtinë, në nr. Tel. 038 - 552 - 126, në rrjetet
sociale në Internet ose në http://fim.uni-pr.edu.

Planprogramet e propozuara janë të
përmbledhura nga praktikat më të mira të disa
Universiteteve Evropiane dhe rajonale si dhe
me përvojën e gjatë të Fakultetit të Inxhinierisë
Mekanike të Universitetit të Prishtinës “Hasan
Prishtina”.

Ndërtesa e Fakulteteve Teknike ku
ndodhet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
“HASAN PRISHTINA”
FAKULTETI I INXHINIERISË
MEKANIKE
Programi:

DIZAJN INXHINIERIK
DHE AUTOMJETE

Për dizajnerët e rinjë
drejt zhvillimit të Kosovës
Kjo broshurë i dedikohet nxënësve të
Shkollave të Mesme të interesuar për të
studiuar Programin
Dizajn inxhinierik dhe automjete

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike mbush 55 vite
pune dhe aktiviteti shumë të rëndësishëm në
aftësimin e kuadrove të reja nga lëmitë
makinerike, në hulumtimet shkencore dhe
mësimore, në bashkëpunimin me ndërmarrjet
inxhinierike dhe industriale dhe me institucionet
shtetërore dhe publike.
Gjatë kësaj kohe Fakulteti i Inxhinierisë
Mekanike ka 2000 inxhinierë dhe bachelor të
diplomuar, mbi 200 magjistra të shkencave dhe
të nivelit master dhe një numër të
konsiderueshëm të doktorëve të shkencave.
Stafi akademik është i kualifikuar dhe përbëhet
nga 26 profesorë dhe ligjërues, 12 asistentë, 3
laborantë, 25 të angazhuar në punë plotësuese,
dhe administrata me 11 të punësuar.
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike aktualisht
është i ndarë në 6 programe studimore:

Programi: DIZAJN INXHINIERIK DHE AUTOMJETE

Qëllimi I Programit Dizajn inxhinierik dhe
automjete paraqet bazën e dizajnimit dhe
prodhimit të makinave, automjeteve, pajisjeve dhe
veglave të ndryshme të cilat përdorën në të gjitha
degët e ekonomisë, industrisë, xehetarisë,
energjetikës, bujqësisë, transportit, etj.

- Prodhimtari dhe Automatizim,
- Termoenergjetikë dhe energji të
ripërtritshme,
- Dizajn inxhinierik dhe automjete,
- Komunikacion dhe transport,
- Mekatronikë,
- Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti.
Studimet organizohen në nivelin bachelor dhe
master. Mësimi realizohet në formë të
ligjëratave, ushtrimeve numerike, ushtrimeve
laboratorike, vizita mësimore në terren,
hulumtime, seminare, etj.
Fakulteti posedon salla të mësimit të
standardeve të larta, salla kompjuterike, 11
laboratore për realizimin e ushtrimeve
laboratorike dhe hulumtimeve shkencore,
bibliotekën me lidhje të Internetit, etj.

Përmbajtja programore në studimet Bechelor u
mundëson studentëve të fitojnë një bazë të
zgjeruar të njohurive inxhinierike, aftësi dhe
përvojë të mjaftueshme për punë individuale dhe
kolektive gjatë zgjidhjes së problemeve konkrete
në praktikë nga lëmi I dizajnit inxhinierik dhe
automjeteve motorike, si dhe u mundëson bazë
adekuate për vazhdimin e studimeve të
mëtutjeshme.

Studentët e nivelit bachelor përcjellin kurset me
të cilat zhvillojnë dhe kuptojnë dizajnimin dhe
paraqitjen e konstruksioneve makinerike,
elementët përbërës të pjesëve të makinave,
metodat e dizajnimit makinerik, statikën e
konstruksioneve makinerike, mekanikën e
lëvizjes, qëndrueshmërinë e pjesëve dhe
pajisjeve, aplikimin e teknologjisë kompjuterike,
njohjen e softverëve përkatës, mekanizimin,
automjetet motorike, metodat e hulumtimit, etj.
Pas përfundimit të studimeve nga Programi
Dizajn inxhinierik dhe automjete, studenti do të
jetë në gjendje të:
- Njohë disiplinat fundamentale nga lëmi I
dizajnimit inxhinierik, konstruktimit, mjeteve të
transportit, transmetuesve të fuqisë,
mekanizimit, automjeteve, mjeteve
peshëngritëse, dhe robotikës,
- Bëj incizimin dhe konstruktimin e makinave,
mjeteve , pajisjeve dhe elementeve,
- Të bëjë llogaritjet adekuate, për elementet dhe
tërësit e makinave dhe pajisjeve,
- Të bëjë vizatimet tekniko- teknologjike dhe të
përgatisë dokumentacionin teknik përcjellës për
çdo makinë apo pajisje,
- Të thellojë njohuritë teorike nga lëmi i
motoristikës dhe automjeteve dhe të mirëmbajë
automjetet,
- Të thellojë njohurit teorike nga lëmi i robotikës
dhe të automatizojë procesin e prodhimit duke
aplikuar manipulatorët apo robotët përkatës.

