
Studentët e nivelit bachelor dhe master përcjellin 
kurset me të cilat zhvillojnë dhe kuptojnë shumë 
elemente të organizimit dhe funksionimit të cilat i 
krijojnë operacionet industriale si dhe elementët 
më të rëndësishëm që qojnë drejt produktivitetit, 
profitabilitetit dhe konkurrueshmërisë. 

Kursi i nivelit bachelor do të përbëhet nga lëndët 
obligative dhe lëndët zgjedhore, të cilat kanë 
numrin e caktuar të ECTS kredive. Varësisht prej 
përcaktimit të studentit, ai me anë të lëndëve 
zgjedhore mund të koncentrohet më shumë kah 
fushat teknike, fushat ekonomike/menaxheriale 
ose sipas përcaktimit të tyre. 

Ky program i studimit është ideal për ata që 
përcaktohen për pozitat e orientuara 
menaxheriale-inxhinierike.

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 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 
www.fim.uni-pr.edu.

Programi:

 INXHINIERIA INDUSTRIALE 
DHE MENAXHMENTI

Për menaxherët e rinjë drejt 
zhvillimit industrial 

të Kosovës

 Pozitat e mundshme të punës që mund të 
fitohen nga të diplomuarit janë: 

- Menaxher i ndërmarrjes industriale ose të 
ngjashme, 

- Menaxher i sektorit të prodhimit dhe përpunimit,

- Menaxher i projekteve dhe planifikimit në 
industri, 

- Menaxher i organizimit të proceseve dhe 
prodhimtarisë, 

- Menaxher i mirëmbajtjes, 

- Menaxher i transportit, 

- Menaxher i logjistikës në industri, etj.

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.

Kjo broshurë i dedikohet nxënësve të
Shkollave të Mesme të interesuar 

për të studiuar në Programin
Inxhinieria Industriale dhe Menaxhmenti

Ndërtesa e Fakultetit Teknik ku 
ndodhet Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike

FAKULTETI I INXHINIERISË
 MEKANIKE

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
“HASAN PRISHTINA”



Drejtimi i ri: INXHINIERIA INDUSTRIALE DHE 
MENAXHMENTI

Gjatë këtij viti shkollor, Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike do të organizojë me këtë drejtim 
studimet në nivelin bachelor dhe master. 

Qëllimi i Drejtimit Inxhinieria Industriale dhe 
Menaxhmenti është të ofrojë studimet të cilat 
promovojnë forcimin e relacioneve me industrinë 
dhe aftësojë studentët në lëmitë inxhinierike dhe 
ekonomiko-industriale dhe të promovojë 
bashkëpun im in  në  mes  të  faku l te t i t ,  
profesionistëve dhe organizatave industriale me 
fokusim në metodat më të mira për përmirësimin e 
procesve, prodhimeve dhe sistemeve industriale 
si dhe me aplikimin e teknologjive më të reja.

Ky drejtim koncentrohet në përgaditjen e 
studentëve për pozitat e lidershipit dhe 
menaxhmentin në hapësirat teknike siç janë ato në 
biznes dhe industri/inxhinieri. 

Studentët do të aftësohen në lëmitë e teknologjisë, 
inxhinierisë, menaxhimit të prodhimit dhe parimet 
e biznesit në ofrimin e përkrahjes teknike 
menaxheriale për ekonomitë industriale dhe 
ekonomitë e ngjashme.

Student i  i  c i l i  zg jedh dre j t imin e 
Menaxhmentit Industrial do të jetë në gjendje 
të aplikojë:

- manaxhimin e prodhimit, 

- menaxhimin e operacioneve industriale, 

- logjistikën dhe transportin, 

- sigurinë në punë, 

- pajisjet industriale, 

- konstruktimin dhe dizajnimin, 

- proceset e përpunimit në industri 
(materialeve dhe ushqimore), 

- kontrollën e kualitetit , 

- menaxhimin e projekteve industriale, 
logjistike dhe të transportit

- Aplikimet e tjera të teknologjisë 
inxhinierike me qëllim të përmirësimit të 
produktivitetit, zhvillimit industrial dhe të 
shërbejë si lidhje në mes të funksioneve 
inxhinierike dhe menaxheriale.

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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