Kompetencat profesionale për Drejtimin INSTALUES I SISTEMEVE
TERMOHIDRAULIKE (pilot), Niveli II

Vocational Competencies obtained in INSTALLER OF THERMAL-HYDRAULIC
SYSTEMS (pilot) branch, Level II
The student is able to:

Nxënësi është i aftë:




















të organizojë vendin e punës;
të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës;
të zbatojë standardet e profesionit;
të interpretojë dokumentacionin teknik të profesionit;
të kërkojë, vlerësojë dhe përdorë burime informacioni dhe dokumentacion teknik;
të kontrollojë, kolaudojë dhe mbikëqyrë funksionimin e sistemeve të ngrohjes, të
furnizimit me ujë dhe të shkarkimit;
të bëjë dorëzimin te klienti të sistemit termohidraulik të instaluar;
të udhëzojë klientin për përdorimin e sistemit termohidraulik të dorëzuar;
të mbajë në funksionim të rregullt sistemet e ngrohjes, të furnizimit me ujë dhe të
shkarkimit;
të inspektojë dhe mirëmbajë sistemet e ngrohjes, të furnizimit me ujë dhe të
shkarkimit;
të riparojë sistemet e ngrohjes, të furnizimit me ujë dhe të shkarkimit;
të shpjegojë dhe hartojë udhëzime mbi funksionimin e sistemeve të ngrohjes, të
furnizimit me ujë dhe të shkarkimit;
të bëjë prezantime teknike me mënyra të ndryshme;
të zbatojë planifikime detyrash dhe punësh;
të përdorë teknologjinë e informacionit dhe komunikimit për qëllime profesionale;
të organizohet dhe të punojë në grup;
të komunikojë siç duhet me klientët;
të zbatojë parimet kryesore të menaxhimit të cilësisë;
të zbatojë rregullat e sigurimit teknik dhe të mbrojtjes së mjedisit.





















Organize the work place.
Use and maintain the work tools and materials.
Respect professional standards.
Interpret the technical documentation of the profession.
Search, evaluate and use information sources and technical documentation.
Control, test and supervise the functioning of the heating, water supply and
discharge systems.
Consign the installed thermal-hydraulic system to the client.
Instruct the client on how to use the consigned thermal-hydraulic system.
Maintain the normal functioning of the heating, water supply and discharge
systems.
Inspect and maintain the heating, water supply and discharge systems.
Repair the heating, water supply and discharge systems.
Explain and draft instructions on the functioning of the heating, water supply and
discharge systems.
Make technical presentations in different ways.
Implement plans of duties and works.
Use information and communication technology for professional purposes.
Be organized and work in group.
Communicate in a proper manner with the clients.
Respect the main principles of quality management.
Respect the technical safety rules and environment protection rules in work.

