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Rezultatet e pritura
të nxënies:

Hyrje, njohuritë të përgjithëshme dhe vetitë emetaleve të rrallë.Paraqitja dhe klasifikimi i
metaleve të rrallëProceset themelore dhe metodat në metalurgjinë e metaleve të rrallë. Proceset e
pjekjes dhe shkrirjes, finjëzimit dhe pasurimit .Proceset e ndarjes nga tretesirat,
kristalizimit,fundrrimit dhe çimentimit.Procesetdhe metodat e përfitimit të metaleve të rrallë,
Procesi i rafinimit të metaleve të rrallë, Metalet e rrallë që shkrihen veshtirë., Volframi,
Molibdeni, Titani, Zirkoniumi, Vanadi, Niobi dhe Tantali, Germaniumi dhe Galiumi
Introduction, general knowledge and rare emetaleve properties. The presentation and
classification of rare metal basic processes and methods in the metallurgy of rare. Roasting and
smelting processes, finjëzimit and enrichment. Processes of separation from solution,
crystallization, fundrrimit and grout. Procesetdhe methods of obtaining rare metals, the process of
refining rare metals, rare metals melt difficult., Volframi, Molibdeni, Titan, Zirkoniumi, Vanadi,
Niobi and Tantali, Germaniumi and Galiumi

Marrja e njohurive te pergjitheshme dhe aftesimi i studenteve per
kyçjen ne industrine e prodhimit të metaleve të rrallë, vetitë dhe
përdorimi i tyre.
1. Njeh teknologjin e përfitimit të disa metaleve të rrallë
2. Sygjeron jepë ide rreth përfeksionimit të përfitimit të metaleve
te rrallë
3. Harton program të prodhimit .
4. Arrin që te ketë njohuri për vetitë e metaleve të rrallë dhe
përdorimin e tyre
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2
5
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15
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2

2
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6
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15

60

Përgaditja përfundimtare për provim
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(teste,kuiz,provim final)
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Totali

6

1

6

2

3

6

1

1

1

151

Metodologjia e
mësimëdhënies:

Ligjëratë,seminar,diskutim,punë në grupe,etj

Metodat e vlerësimit:

Vlerësimi i parë:
Vlerësimi i dytë:
Detyrat e shtëpisë, seminari :
Vijimi i rregullt:
Provimi final :
Totali:

25%
30%
10%
5%
30%
100%

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:

Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje, njohuritë të përgjithëshme dhe vetitë emetaleve të rrallë.
Literatura: [1]
Paraqitja dhe klasifikimi i metaleve të rrallë
Literatura: [1]
Proceset themelore dhe metodat në metalurgjinë e metaleve të
rrallë
Literatura: [1]
Proceset e pjekjes dhe shkrirjes, finjëzimit dhe pasurimit.
Proceset e ndarjes nga tretesirat, kristalizimit,fundrrimit dhe
çimentimit.
Literatura: [1]
Procesetdhe metodat e përfitimit të metaleve të rrallë
Literatura: [1]
Vlerësimi i parë intermediar
Procesi i rafinimit të metaleve të rrallë
Literatura: [1]
Metalet e rrallë që shkrihen veshtirë.
Literatura: [1]
Volframi
Literatura: [1]
Molibdeni
Literatura: [1]

Java e njëmbedhjetë:

Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Titani
Literatura: [1]
Vlerësimi i dytë intermedier
Zirkoniumi
Literatura: [1]
Vanadi
Literatura: [1]
Niobi dhe Tantali
Literatura: [1]
Germaniumi dhe Galiumi
Literatura: [1]

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
vijimi i rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në
mësim, shkyçja e telefonave celular, hyrja në sallë me kohë,etj.

