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Kreditet - Plani mësimor për arsimin profesional në profilin mësimor 
“Karpentieri, hekurkthim dhe betonim”, niveli II 
 

Plani mësimor për profilin mësimor “Karpentieri, hekurkthim dhe 
betonim”, niveli II 

 
Nr Kodi 

 

 
Lëndët dhe modulet mësimore  Kreditet 

Klasa 12 
A.  Lëndët e përgjithshme                           (Gjithsej) 8/10 
1  Gjuhë shqipe dhe letërsi 2 
2  Gjuhë e huaj 2 
3  Gjuhë e huaj 2 (opsionale) (2) 
4  Matematikë 2 
5  Teknologji informimi e komunikimi 1 
6  Aftësi për jetën 1 

B.  Lëndët profesionale                                   (Gjithsej)        7 
1 L-17-157-10 Bazat e sipёrmarrjes   2 
2 L-01-179-10 Vizatimet konstruktive të ndërtimit 1 
3 L-02-180-10 Teknologji konstruksionesh druri e ndërtim kallëpesh    2 
4 L-02-181-10 Teknologji konstruksionesh prej betoni të armuar 2 

C.  Module të detyruar të praktikës profesionale  
                                                                          (Gjithsej) 

12 

1 M-02-475-10 Punimi i kallëpit të themeleve të veçuara prej betoni të 
armuar  

1 

2 M-02-476-10 Punimi i kallëpit të murit dhe shtyllës prej betoni të 
armuar 

1 

3 M-02-477-10 Punimi i kallëpit të trarëve dhe pllakave prej betoni të 
armuar 

2 

4 M-02-478-10 Punimi i kallëpit të shkallës prej betoni të armuar 2 
5 M-02-479-10 Punime hekurkthimi të themeleve të veçuara prej betoni 

të armuar 
1 

6  M-02-480-10 Punime hekurkthimi të murit dhe shtyllës prej betoni të 
armuar 

1 

7 M-02-481-10 Punime hekurkthimi të trarëve prej betoni të armuar 1 
8 M-02-482-10 Punime hekurkthimi të pllakave prej betoni të armuar 1 
9 M-02-483-10 Punime hekurkthimi të shkallës me dy rampa prej 

betoni të armuar 
1 

10 M-02-484-10 Punime betonimi dhe dizarmimi të konstruksionit me 
skelet prej betoni të armuar 

1 

D.  Modulet e praktikës profesionale me zgjedhje të 
detyruar                                                    (Gjithsej) 

3 

1 M-02-485-10 Punimi i kallëpit të çatisë prej betoni të armuar 1,5 
2 M-02-486-10 Punime hekurkthimi të trarit të vazhduar prej betoni të 

armuar 
1,5 

3 M-02-487-10 Punime hekurkthimi për trarit kryesor prej betoni të 
armuar 

1,5 
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4 M-02-488-10 Punime hekurkthimi të pllakës me trarë dhe mbushje 
me tulla 

1,5 

  Gjithsej A+B+C+D  30/32 

 
 


