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INSTALUES ELEKTRIK NE BANESA CIVILE



CIVILE
INSTALUES ELEKTRIK NË BANESA

Kyprogram iakredituar me nivelin e IIInga AutoritetiKombëtar iKual- ifikimeve. 

Qellimi i këtij kualifikimi është plotesimi i kërkesave të punës,Nisur nga 

veçoritë e profesionit, kandidatët që parapëlqehen janë të moshës mbi 16 

vjeçare, të reja dhe të rinjë që kanë mbaruar arsimin e mesëm dhe 

personat që zotërojnë ndojnë profesion.

Pas përfundimit të këtij kursi kandidatët mund të avancohen në 

vendin e punës, rrisin mundësitë për punësim por edhe kanë 

mundësi për lëvizje në kualifikime të tjera.



Kohëzgjatja e programit:

369 orë–4 muaj

Kreditë e fituara gjatë programit:

19 kredi

REZULTATET E
PRITURA

Qëllimi i këtij kualifikimi është plotësimi i kërkesave të tregut të punës, dhe ka mbështetje nga grupet e

interesit. Nisur nga veçoritë e profesionit, kandidatët që parapëlqehen janë të moshës mbi 16 vjeçare, të

reja dhe të rijnë që kanë mbaruar arsimin e mesëm dhe persona që zotërojnë ndonjë profesion, por

profesioni i tyre nuk është i kërkuar në tregun e punës, duke mos bërë diskriminime kombëtare, gjinore

dhe personave me aftësi të kufizuar. Pas përfundimit të këtij kursi kandidatët mund të avancohen në

vendin e punës, rrisin mundësitë për punësim por edhe kanë mundësi për lëvizje në kualifikime të tjera.



PROGRAMI I
LËNDËVE:

Ormanet e instalimeve elektrike

Tokezimi i ndertesave

Shqyrtimi i instalimeve elektrike 

Llogaritjet ekonomike në punimet e 

IEBC

Hyrje në profesionin e

IEBC

Materialet,elementet dhe 

mjetet e punës në 

instaltimet elektrike 

Mbrojtja ne punë ne 

instaltimet elektrike

Realizimi i skemave të

instalimit elektrik

Hapja e kanaleve,vrimave dhe 

foleve në instalimet elektrike 

Vendosja e 

gypave,kutieve,përquesve dhe 

kabllove



DISA PREJ REZULTATEVE TË MËSIMIT

Përshkruan veçoritë e profesionit të IEBC.

Kursanti përkufizon nocionet bazë te elektricitetit

Kursanti përshkruan rregullat e mbrojtjes në punë gjatë instalimeve elektrike

Kursanti përdor mjetet e mbrojtjes në punë Kursanti përshkruan procedurat 

për ndihmën e parë të të lënduarve nga goditja e rrymës elektrike.Kursanti

fikson kutitë dhe kabllot në instalimet elektrike mbi mur Kursanti lidh

përçuesit dhe kabllot elektrike mes veti

Kursanti vendos tabelat shpërndarëse dhe elementet përbërëse

Kursanti përcakton dhe eviton defektet më të shpeshta të instalimeve 

elektrike



UBT - Higher Education Institution

Lagjja Kalabria,10000

Prishtinë, Kosovë

+383 38 541 400

+383 44 100 491

www.ubt-uni.net 

email:

trajnime@ubt-uni.net

Lokacionet:
Prishtinë

Lipjan
Prizren

Pejë
Gjilan
Ferizaj

Tregu i punës kërkon profesionistë, andaj bëhu zgjidhja e duhur për kompanitë

vendore dhe ndërkombëtare, duke u regjistruar në Shkollën Profesionale në

UBT.
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