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Nxënësi është i aftë: 
 
 tё konceptoj planin për hapjen e një biznesi tё vogël për mirëmbajtje dhe riparim të 

mekanikës bujqësore; 
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtarinë e mirëmbajtjes 

dhe riparimit të mekanikës bujqësore; 
 të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet e mekanikës bujqësore; 
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik për punime të 

mirëmbajtjes dhe riparimit të mekanikës bujqësore; 
 të kryejë regjistrimet dhe përshtatjet e makinave bujqësore për regjime të 

ndryshme punimesh bujqësore; 
 të përdorë makinat bujqësore më kryesore; 
 të bëjë diagnostikime të parregullsive në makinat bujqësore; 
 të kryejë punime të mirëmbajtjes në mekanikën bujqësore; 
 të kryejë riparime të çastit të mekanikës bujqësore; 
 të kryejë riparime periodike të mekanikës bujqësore; 
 të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve; 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 
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The student is able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business for the maintenance and reparation 

of agricultural mechanics.  
 Make simple economic calculations relevant to the maintenance and reparation of 

agricultural mechanics.  
 Organize work for activities in agriculture mechanics. 
 Interpret, compile and draft the technical documentation relevant to the 

maintenance and reparation of agricultural mechanics. 
 Make the registration and adjustment of agricultural machineries for different 

regimes of agricultural work. 
 Use the main agricultural machineries. 
 Diagnose irregularities in agricultural machineries. 
 Does maintenance work in agricultural mechanics. 
 Make on the spot reparations of agricultural mechanics. 
 Make periodic reparations of agriculture mechanics. 
 Respect professional standards while working. 
 Respect the safety rules and environment protection rules in work. 
 

 


