Kompetencat profesionale për Profilin MIRËMBAJTJE DHE RIPARIME
MEKANIKE, Niveli II, të Drejtimit MEKANIK
Nxënësi është i aftë:
 tё konceptoj planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogël në veprimtaritë profesionale
të punimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit mekanik;
 tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale
punimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit mekanik;
 të zbatojë standardet e profesionit;
 të interpretojë dhe të përgatitë dokumentacionin teknik për punime të mirëmbajtjes
dhe riparimit mekanik;
 të projektojë procesin teknologjik të mirëmbajtjes dhe riparimit mekanik;
 të interpretojë dokumentacionin teknik të pajisjeve dhe makinave që mirëmbahen
dhe detaleve që riparohen;
 të përzgjedhë dhe përdorë veglat dhe pajisjet për të kryer punimet e mirëmbajtjes
dhe të riparimit;
 të kryejë punimet e mirëmbajtjes së pajisjeve, makinave dhe konstruksioneve
mekanike;
 të kryejë punime të riparimit të detaleve me anë të punimit mekanik dhe mekanik axhusteri, shformimit plastik, ngjitjes dhe saldimit;
 të kryejë matje dhe kontrolle mekanike;
 të tregojë kujdesin e duhur dhe të mirëmbajë vendin e punës, veglat, pajisjet,
instrumentet dhe makinat e punës;
 të komunikojë me etikën e duhur në kuadrin e veprimtarisë profesionale;
 të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit.

Vocational Competencies obtained in MAINTENANCE AND MECHANIC
REPAIR profile, Level II, MECHANICS branch
The student is able to:















Design a plan for starting up a small business in the professional activity of
maintenance and mechanic repair.
Make simple economic calculations relevant to the professional activities for the
maintenance and mechanic repair.
Respect professional standards.
Interpret and draft technical documentation for the activities of maintenance and
mechanical repair.
Plan the technological process of maintenance and mechanic repair.
Interpret the technical documentation of the equipment and machineries that are
maintained, and of the details that are repaired.
Select and use the tools and equipment for maintenance and repairs.
Maintain equipment, machineries and metallic constructions.
Repair details through mechanic and mechanic adjustment processes, plastic
deformation, gluing and welding.
Make mechanic measurements and controls.
Show the necessary care and to maintain the work place, tools, equipment,
instruments and machineries.
Show the right ethics in communication relevant to the professional activity.
Respect the safety rules and environment protection rules in work.

