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PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK 

 

FAKULTETI:  TEKNOLOGJISË USHQIMORE DHE TË USHQYERIT   

 

 Cikli i parë 

Programi Menaxhimi me cilësinë dhe sigurinë 

ushqimore 

Sfera shkencore 

 Fusha shkencore 

Lënda shkencore 

 

 3+2/4+1 ECTS 

Kohëzgjatja e studimeve 
3+2 180+120 

 

 CIKLI I 

Titulli i diplomës 
Inxhinjer  i Menaxhimit me cilësinë dhe sigurinë ushqimore 

 
 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM  

Dituri dhe të kuptuarit e diturive 

 

Demonstron dituri dhe njohuri në fushën e kimisë, biokimisë, biologjisë, 

cilësinë dhe sigurinë ushqimore, higjiena e produkteve ushqimore. 

 

 

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e 

diturive 

 

Është në gjendje që diturit e fituara në fushën e kimisë, biokimisë, 

biologjisë, cilësinë dhe sigurinë ushqimore, higjiena e produkteve 

ushqimore ti përdor në fushën e menaxhimit me cilësinë dhe sigurinë 

ushqimore. 

 

 

Shkathtësi komunikimi 

 

Është në gjendje që të prezantojë dituri profesionale për problemet 

përkatëse në fushën e të ushqyerit para auditorit profesional dhe 

joprofesional. 

 

 

Aftësi për vlerësim 

 

Manifeston aftësi për vlerësim të përshtatshmërisë të mjeteve dhe 

teknologjinë fushën e kimisë, biokimisë, biologjisë, fiziologjisë, cilësinë 

dhe sigurinë ushqimore, higjiena e produkteve ushqimore, për orientim 

dhe manipulim profesional. 
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Shkathtësi për mësim 

 

Manifeston shkathtësi të zhvilluara për të higjienën e të ushqyerit  

dietoterapin, kontrollin e cilësisë së ushqimit, proceset e përgatitjes së 

ushqimit.  

 

 

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË  

Dituri dhe të kuptuarit e diturive 

 

Demonstron dituri dhe njohuri në të ushqyeri, dietoterapi, kontrollin e 

cilësisë së ushqimit, proceset e përgatitjes së ushqimit me qëllim 

arsimimin e profesionistëve në fushën e menaxhimit me cilësinë dhe 

sgurinë ushqimore. 

 

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e 

diturive 

 

Është në gjendje që diturit e fituara ti shfrytëzoj për të  kuptuar ushqimin 

dhe efektin e ushqimit mbi organizmin e njeriut. 

 

 

Shkathtësi komunikimi 

 

Është në gjendje që t’i transmetojë dituritë e veta dhe të kuptuarit në 

mënyrë përkatëse si në kontekst edukativo-arsimor ashtu edhe në 

institucione jo/shkencore. 

 

Aftësi për vlerësim 

 

Manifeston aftësi për të nxjerrë  përfundime në mënyrë të pavarur, gjatë 

punës në ekipet interdisciplinare. 

 

 

Shkathtësi për mësim 

 

Manifeston shkathtësi të zhvilluara për përcjellje të arritjeve shkencore 

dhe pragmatike në fushën e dukurive dhe problemeve në fushën e 

Menaxhimit me cilësinë dhe sigurinë ushqimore. 
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