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Nxënësi është i aftë: 
 
 të bëjë organizimin e vogël të punës në punimet që lidhen drejtpërdrejt me 

shërbimet telefonike dhe transmetimin radio-televiziv; 
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të zbatojë standardet e profesionit gjatë kryerjes së punimeve; 
 tё kryej llogaritje tё thjeshta ekonomike që lidhen me veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 të përdorë dhe mirëmbajë veglat, pajisjet dhe materialet e punës; 
 të kryejë matje dhe kontrolle në sektorin e telekomunikacionit; 
 të instalojë sistemin e aparaturave me frekuencë të ulët; 
 të instalojë sistemin e komunikimit me kabëll telefonik; 
 të instalojë sistemin e komunikimit me fibër optike; 
 të vërë në punë dhënësin audio; 
 të vërë në punë dhënësin televiziv; 
 të kryejë shfrytëzimin e telefonisë mobile dhe wireless. 
 të kryejë mirëmbajtje dhe riparime në pajisjet e telekomunikacionit 
 të kryejë saktë veprimet kryesore për të dhënë ndihmën e shpejtë. 
 të zbatojë rregullat e sigurisë në punë dhe të mbrojtjes së mjedisit. 
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The student is able to: 
 
 Organize the work that is directly related to telephone services and radio-television 

broadcasting. 
 Interpret, compile and draft the technical professional documentation. 
 Respect professional standards while working. 
 Make simple economic calculations relevant to the respective vocational activity. 
 Use and maintain the work tools, equipment and materials. 
 Take measurements and make controls in the telecommunication sector. 
 Install the low frequency apparatuses system.  
 Install the communication system with telephone wire.  
 Install the communication system with optic fibers.  
 Use the audio transmitter. 
 Use the television transmitter. 
 Use the mobile and wireless telephone systems. 
 Maintain and repair the telecommunication equipment. 
 Exactly take the main actions to offer the first aid. 
 Respect the safety rules and environment protection rules in work. 

  
 

 


