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

Studimet në programin Mekatronikë organizohen 
nënivelin Bachelor dhe Master. Programi i përgatit 
studentët për funksione të gjithanshëm inxhinierike 
ndërdisiplinore në një numër të gjerë fushash 
industriale. Këto detyra përfshijnë zhvillimin, 
llogaritjen, planifikimin, dimensionimin dhe dizajnimin 
e produkteve të reja apo të përmirësuara teknike. 
Fusha e zhvillimin dhe dizajnimin e linjave moderne të 
prodhimit të automatizuar është vetëm një shembull, 
ku shumë detyra inxhinierike kërkojnë aftësi nga 
mekatronika.

 

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
“HASAN PRISHTINA”

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 
Mekatronikë, 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 Fakultetit Teknik 
në Prishtinë, në nr. Tel. 038 - 552 - 126, ose në 
http://fim.uni-pr.edu.

Programi:

MEKATRONIKA

Për inxhinierët e rinjë 
të Mekatronikës drejt 
zhvillimit të Kosovës

Në përfundim të programit, studenti do të jetë në 

gjendje:

 - Për të demonstruar të kuptuarit kritik të teorive dhe 
koncepteve kyçe të lidhura me Mekatronikën;

 - Zhvillojë aftësitë praktike në ndërtimin, projektimin 
dhe zbatimin e sistemeve Mekatronike;

 - Të ketë njohuri praktike në një varg të aplikacioneve 
dhe mjediseve për automatizimin inteligjent, fabrikat 
dixhitale, robotikën e avancuar dhe prodhimit 
inteligjente;

 - Të jetë në gjendje për të punuar në industrinë e 
automobilëve, mikro industri, industrinë e 
kompjuterëve për zbatimin efektiv të metodave dhe 
sistemeve Mekatronike;

 - Të bëhet inxhinierë i kualifikuar në robotikë, mjeksi, 
inxhieri elektrike dhe mekanike për aplikimet 
Mekatronike;

 - Të arrijë aftësitë për punë bashkëpunuese në grup 
në sistemet dhe projektet Mekatronike;

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

Kjo broshurë i dedikohet nxënësve të 
Shkollave të Mesme të interesuar për të

studiuar programin MekatronikaNdërtesa e Fakultetit Teknik ku 
ndodhet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

FAKULTETI I INXHINIERISË
 MEKANIKE



Drejtimi: MEKATRONIKA

Mekatronika integron fushat klasike të inxhinierisë 
mekanike, inxhinierisë elektrike, inxhinierisë 
kompjuterike dhe teknologjinë informative për të 
realizuar principet bazë të metodologjisë 
bashkëkohore të disajnimit. Kurrikula për studimet 
bachelor në fushën e Mekatronikës do të 
mbështesë integrimin sinergjik të inxhnierisë 
mekanike precize, dirigjimin elektronik dhe 
sistemet, gjithnjë duke menduar në disajnimin, 
realizimin, operimin dhe mirëmbajtjen e riparimin e 
prodhimeve dhe shërbimeve inteligjente.

Tregu i punës në Mekatronikë përfshin të gjithë 
sektorët e industrisë, duke përfshirë edhe 
kompanitë e angazhuara në:

- Automatizimin Inteligjent (konceptet moderne të 

programimit),
- Metodat dhe sistemet Mekatronike (Mekatronika 

e përgjithshme, robotika industriale), robotika e 

avancuar (robotët e lëvizshëm dhe shërbyes),

- Prodhimtaria Inteligjente etj.

Tendenca kudo e pranishme dhe në rritje për 
produkte teknologjike me shkallë të lartë të 
ndërlikueshmërisë dhe funksionalitettë integruar 
shton kërkesën për inxhinierë të mekatronikës me 
njohuri veprimi thelbësore ndërdisiplinare.

Si rrjedhojë ekziston shumëllojshmëri e 

kërkesave për studimet Bachelor në 

Mekatronikë në Kosovë, të tilla si:

- Aftësi praktike në hartimin dhe zbatimin e 
sistemeve të kontrollit;
- Aftësitë praktike në ruajtjen dhe përmirësimin e 
sistemeve ekzistuese për sistemet e kontrollit;
- Aftësi në përpunimin e sensorëve inteligjentë, 
sinjaleve digjitale dhe bazës së të dhënave;
- Aftësi në programet në gjuhën C, dhe PLC;
- Aftësia e perceptimit të teknologjive të reja.
- Kërkesa në rritje për inxhinierë të diplomuar me 
njohuri dhe aftësi në Mekatronikë në Kosovë;
- Kërkesa për njohuri të specializuara dhe të 
aftësive në Mekatronikë në një kompani të 
veçantë;
- Zgjedhja e prioriteteve nga lista e deklaruar e 
sistemeve industriale të cilat kanë kërkesa 
kryesore për inxhinierë të diplomuar në 
Mekatronikë.

Programi Bachelor i mekatronikës së pari i 
njofton studentët me bazat e inxhinierisë 
mekanike dhe elektr ike,  e mëpastaj  
përqendrohet në bashkëveprimin e fushave të 
ndryshme fizike brenda sistemeve mekatronike. 
Ata do mësojnë blloqet themelore për ndërtimit e 
sistemeve të mekatronikës, si sensorët, 
aktuatorët dhe mikrokontrollerët, dhe të mësojnë 
rreth bashkëveprimit të tyre efektiv përmes 
metodave të kontrollit modern.

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 mëse 1800 inxhinierë dhe 
bachelor të diplomuar, mbi 200 magjistra të 
shkencave dhe të dretjimit 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 8 të punësuar.  

Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike aktualisht 
është i ndarë në 6 programet mësimore

- 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.
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