Kompetencat profesionale për Drejtimin
EKONOMI BUJQËSORE, Niveli I
Nxënësi është i aftë:
 të organizojë vendin e punës në zyrë dhe përdorë mjetet dhe pajisjet kryesore të
zyrës;
 të administrojë dokumentet e zyrës në të cilën ushtron veprimtari;
 të hartojë tekste, dokumente dhe formularë të thjeshtë pune;
 të kryejë inventarizime;
 të kryejë veprimet për blerjen dhe shitjen e mallrave dhe të shërbimeve bujqësore;
 të kryejë veprimet për administrimin e magazinës;
 të kryejë llogaritje të thjeshta tregtare;
 të kryejë veprimet për qarkullimin e pagesave;
 të llogarisë dhe të regjistrojë në mënyrë ekstra kontabël shpenzimet dhe të ardhurat
e fermës;
 tё kryej llogaritje të thjeshta për leverdinë ekonomike të veprimtarive profesionale
bujqësore e blegtorale;
 të kultivojë drithëra të ndryshme;
 të kryejë punime të thjeshta për mirëmbajtjen e fermës bujqësore e blegtorale;
 të kujdeset për të ushqyerit e kafshëve bujqësore;
 të zbatojë metoda të ndryshme të ujitjes;
 të trajtojë kimikisht kulturat bujqësore;
 të zbatojë legjislacionin në fushën e bujqësisë;
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të ruajtjes së mjedisit.

Vocational Competencies obtained
in AGRICULTURAL ECONOMY branch, Level I
The student is able to:


















Organize the work place and use the main office tools and equipment.
Administer the documents of the office where he exercises his activity.
Draft simple texts, documents and forms.
Make inventories.
Buy and sell agricultural goods and services.
Administer the warehouse.
Make simple business calculations.
Perform payment transactions.
Calculate and make the accounting of farm expenditures and incomes using the
extra accounting methods.
Make simple calculations for assessing the economic efficiency of agricultural and
livestock activities.
Cultivate different types of corn.
Make simple works for maintaining agricultural and livestock farms.
Take care of feeding the livestock.
Apply different methods of irrigation.
Treat chemically agricultural cultures.
Comply with the legislation for agriculture.
Apply the work safety and environment protection rules.

