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Nxënësi është i aftë: 
 
 tё konceptoj planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogël për shërbimet e mirëmbajtjes 

dhe të riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit; 
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me shërbimet e mirëmbajtjes dhe 

riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të transportit; 
 të zbatojë standardet e profesionit; 
 të interpretojë dhe plotësojë dokumentacionin teknik dhe financiar për shërbimet e 

mirëmbajtjes dhe riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të 
transportit; 

 të organizoje vendin e punës për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe 
riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit; 

 të përzgjedhë veglat, pajisjet, instrumentet dhe materialet e duhura për kryerjen e 
shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të 
mjeteve të transportit; 

 të kryejë kontrollet dhe matjet e nevojshme për shërbimet e mirëmbajtjes dhe 
riparimit në sistemet elektrike dhe elektronike të mjeteve të transportit; 

 të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe instrumentet e punës; 
 të bëjë diagnostikimin e parregullsive në sistemet elektrike dhe elektronike të 

mjeteve të transportit, duke përdorur edhe diagnostikimin kompjuterik; 
 të kryejë shërbimin e sistemit kompjuterik të mjeteve të transportit; 
 të kryejë shërbimin e sistemit të furnizimit me energji elektrike të mjeteve të 

transportit; 
 të kryejë shërbimin e sistemit të lëshimit të motorëve të mjeteve të transportit; 
 të kryejë shërbimin e sistemit të ndezjes së përzierjes djegëse të motorëve të 

mjeteve të transportit; 
 të kryejë shërbimin e sistemit të ndriçimit dhe sinjalizimit të mjeteve të transportit; 
 të kryejë shërbimin e elementeve elektrike të pajisjeve ndihmëse të mjeteve të 

transportit; 
 të komunikojë me etikën e duhur në kuadrin e veprimtarive profesionale; 
 të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë dhe të ruajtjes së mjedisit. 
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The student is able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business for maintenance and reparations in the 

electric and electronic systems of the transport means.  
 Make simple economic calculations relevant to the maintenance and reparation 

services in electric and electronic services of the transport means.  
 Respect professional standards. 
 Interpret and compile the technical and financial documentation for the maintenance 

and reparation services in the electric and electronic systems of the transport means.  
 Organize the work place for the maintenance and reparation services in the electric 

and electronic systems of the transport means. 
 Select the right tools, equipment, instruments and materials for the maintenance and 

reparation services of the electric and electronic systems of the transport means.  
 Make the necessary controls and measurements for the maintenance and reparation 

services in the electric and electronic systems of the transport means. 
 Use and maintain the work tools, equipment and instruments.  
 Diagnose irregularities in the electric and electronic systems of the transport means, by 

using computer diagnostification.  
 Carry out the computer system service of the transport means. 
 Carry out the power supply system service for the transport means.  
 Carry out the service of the fuel ignition system of the engines of the transport means. 
 Carry out the lighting and signaling system service for the transport means.  
 Treat the electric elements of the secondary equipment of the transport means.  
 Show the right ethical behavior while communication in relevance of the professional 

activity. 
 Respect the safety rules and environment protection rules in work. 

 


