Kompetencat profesionale për Drejtimin
SHËRBIME MJETESH TRANSPORTI, Niveli I
Nxënësi është i aftë:























të organizojë vendin e punës;
të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës;
të respektojë standardet e profesionit;
të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit;
të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit;
të plotësojë dokumentacionin e nevojshëm për shërbime mjetesh transporti;
të përzgjedhë veglat, pajisjet dhe materialet e duhura për shërbime mjetesh
transporti;
të kryejë matje dhe kontrolle të nevojshme për shërbime mjetesh transporti;
të kryejë punime të ndryshme axhusterie, të nevojshme për shërbime mjetesh
transporti;
të kryejë punime të ndryshme saldimi, të nevojshme për shërbime mjetesh
transporti;
të kryejë çmontime, pastrime dhe montime të pjesëve dhe agregateve të mjeteve të
transportit;
të kryejë çmontime, pastrime dhe montime të pjesëve të motorëve të mjeteve të
transportit;
të kryejë punime të zakonshme në sistemin e vaisjes së motorit;
të kryejë punime të zakonshme në sistemin e ftohjes së motorit;
të kryejë punime të zakonshme në sistemet e ushqimit të motorëve “Otto” dhe
“Diesel”;
të kryejë rregullime e përshtatje në mekanizmat e shpërndarjes së gazeve të
motorëve;
të kryejë çmontime, pastrime dhe montime të elementeve të transmetimit të fuqisë
në mjetet e transportit;
të kryejë punime të zëvendësimit, mirëmbajtjes e riparimit në sistemet e drejtimit dhe
të frenimit të automjeteve të lehta;
të kryejë punime të zëvendësimit, mirëmbajtjes e riparimit në elementet e sistemit të
varjes së mjeteve të transportit;
të kryejë punime të riparimit, zëvendësimit dhe balancimit të rrotave të automjeteve
të lehta;
të kryejë punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në burimet e energjisë elektrike
të mjeteve të transportit;
të kryejë punime të mirëmbajtjes dhe zëvendësimit në pajisjet elektrike dhe
elektronike të mjeteve të transportit.

Vocational Competencies obtained
in TRANSPORT VEHICLE SERVICES branch, Level I
The student is able to:
Organize the work place.
Use and maintain the work tools, equipment, and materials.
Respect the professional standards.
Apply the rules of occupational safety and environmental protection.
Interpret the technical documentation.
Fill the necessary documentation for services for transport vehicles.
Select the right tools, equipment and material for services for transport vehicles.
Make necessary measurements and inspections for services for transport vehicles.
Make various fitting works for transport vehicles.
Make various welding works necessary for transport vehicles
Dissemble, clean, and assemble parts of transport vehicles.
Dissemble, clean, and assemble parts of transport vehicles motor.
Make the routine motor system lubrification.
Make the routine services to the motor cooling system.
Routine works pertinent to “otto” and “diesel” motor feeding systems.
Fix and adjust in motor gas distribution mechanisms.
Dissemble, clean, and assemble parts of power transmission.
Replace, maintain, and repair the control and brake system in light vehicles.
Exchange, maintain, and repair the elements of the transport vehicles hanging
system.
 Repair, exchange, and balance the tyres of light vehicles.
 Maintain and exchange power sources for transport vehicles.
 Maintain and exchange electric and electronic parts in transpose vehicles.





















