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Nxënësi është i aftë: 
 
 tё konceptoj planin pёr hapjen e njё biznesi tё vogël nё veprimtaritë profesionale 

përkatëse; 
 tё kryejё llogaritje tё thjeshta ekonomike qё lidhen me veprimtaritë profesionale 

pёrkatёse; 
 të bëjë organizimin e vogël të punës në proceset e punëve në fushën e 

veterinarisë; 
 të interpretojë, plotësojë dhe përgatisë dokumentacionin teknik të profesionit; 
 të organizojë vendin e punës; 
 të përdorë dhe mirëmbajë mjetet dhe materialet e punës; 
 të respektojë standardet e profesionit; 
 të zbatojë rregullat e mbrojtjes në punë e të ruajtjes së mjedisit; 
 të sigurojë cilësi të kënaqshme në kryerjen e proceseve të punëve në veterinari; 
 të përdorë mikroskopin; 
 të ushqejë kafshët bujqësore; 
 të kujdeset për higjienën e kafshëve; 
 të kryejë dezinfektimin e stallave dhe të territoreve; 
 të kryejë mjeljen e kafshëve; 
 të përdorë vegla të thjeshta kirurgjikale; 
 të kryejë injeksione të ndryshme te kafshët; 
 të kryejë fiksimin e kafshëve të kategorive të ndryshme; 
 të diagnostikojë sëmundjet më të zakonshme te kafshët, me metoda të ndryshme; 
 të mjekojë plagë të ndryshme te kafshët; 
 të përgatisë strishe të thjeshta; 
 të kujdeset për kafshët gjatë dhe pas pjelljes; 
 të diagnostikojë helmintozat nëpërmjet analizave koprologjike; 
 të përgatisë forma të ndryshme farmaceutike: të ngurta, të lëngëta dhe të buta; 
 të vaksinojë kafshët dhe shpendët për sëmundje infektive; 
 të mjekojë organet gjinore të lopëve; 
 të mjekojë mastitet në kafshë; 
 të dehelmentizojë kafshët me sëmundje parazitare; 
 të kryejë kontrollin e cilësisë së produkteve ushqimore me prejardhje shtazore; 
 të vlerësojë materialin biologjik të kafshës. 
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The student becomes able to: 
 
 Design a plan for starting up a small business in the respective vocational activity 
 Make simple economic calculations relevant to the respective vocational activity. 
 Organize the work process in the field of veterinary. 
 Interpret, compile and draft the technical professional documentation. 
 Organize the work place.  
 Use and maintain the work tools and materials.  
 Respect the professional standards 
 Apply the work safety and environment protection rules. 
 Ensure a satisfactory quality in carrying out the work process in veterinary; 
 Use the microscope. 
 Feed the agricultural livestock. 
 Take care of animals’ hygiene. 
 Disinfect the stables and territory. 
 Milk the animals.  
 Use simple surgical tools.  
 Make various injections in animals. 
 Carry out the animal fixation of different categories. 
 Diagnose the most common animal diseases, using various methods. 
 Treat various wounds in animals 
 Prepare simple stretches. 
 Take care of the animals before and after giving birth. 
 Diagnose helmintosis by means of coprological tests 
 Prepare various pharmaceutical forms: solid, liquid, and soft.  
 Vaccinate animals and broilers against infectious diseases 
 Treat the cow’s genitals.  
 Offer medical treatment for mastitis in animals. 
 Remove the poison from animals that suffer from verminous diseases. 
 Make the quality test for food of animal origin. 
 Evaluate the biological material of the animal. 

 


