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HYRJE
Ky katalog është hartuar për të paraqitur një pamje të përgjithshme të të gjithë kurseve të trajnimeve
që janë ofruar dhe mbajtur në kuadër të Programit të Përbashkët të Trajnimit. Programi i Përbashkët i
Trajnimit është një iniciativë e SHUKALB dhe SHUKOS i cili ka nisur zbatimin në fillim të vitit 2017,
pas nënshkrimit të një Memorandumi Mirëkuptimi midis Presidentëve të shoqatave respektive. Qëllimi
i këtij Programi të Përbashkët të Trajnimit është të ofrojë një program të unifikuar, i cili adreson
nevojat për zhvillimin e kapaciteteve të sektorit të ujit në secilin vend, në përpjekje për të siguruar
shërbimet e furnizimit me ujë dhe kanalizimeve në mënyrë të sigurt dhe të besueshme.
Kurset e trajnimeve të përfshira në këtë katalog janë hartuar nga SHUKALB në kuadër të projektit
“Zhvillimi i Qëndrueshëm i Kapaciteteve në Sektorin e Ujit në Shqipëri”, i mbështetur financiarisht nga
USAID. Kurset janë hartuar duke përdorur materiale dhe referenca të botuara nga disa nga
institucionet më të respektuara në hartimin dhe ofrimin e kurseve në të gjithë botën. Gjatë hartimit të
secilit kurs trajnimi, SHUKALB ka bashkëpunuar me ekspert ndërkombëtar të fushës si dhe me një
skuadër ekspertësh lokalë, për të siguruar kështu cilësinë dhe saktësinë e materialeve, si dhe
prakticitetin e tyre në kuadrin shqiptar.
Ashtu sikurse gjatë vitit 2017, kurset e trajnimit do të ofrohen dhe mbahen në të dy vendet, në
Shqipëri dhe Kosovë, me trajner nga të dy vendet. Pjesëmarrja e synuar për cdo kurs është specifike,
dhe varion nga punëtorë të kualifikuar, menaxherë teknik dhe financiar, drejtor të
shoqërive/kompanive UK, si dhe anëtarë të këshillit administrativë të shoqërive/kompanive UK. Kurset
e trajnimit janë gjithashtu të përshtatshme edhe për personelin e insitucioneve të qeverisë qendrore
dhe lokale, që kanë lidhje me sektorin e ujit.
Për lehtësi identifikimi dhe leximi, katalogu është organizuar i ndarë në katër tema të përgjithshme:
1.
2.
3.
4.

Furnizim me ujë dhe trajtimi i ujit të pijshëm
Kanalizime dhe trajtimi i ujit të ndotur
Menaxhim
Tema ndërdisiplinore

SHUKALB së bashku me SHUKOS janë të angazhuar në mirëmbajtjen e bibliotekës aktuale të
kurseve të trajnimit, dhe në zgjerimin e saj me tema të tjera në të ardhmen, sipas nevojave të
anëtarëve të tyre.
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OPERIMI DHE MIRËMBAJTJA E IMPIANTIT TË TRAJTIMIT TË UJIT TË
Përshkrimi i kursit
Qëllimi i një impianti trajtimi të ujit të pijshëm
është që të prodhojë një ujë të sigurt për tek
konsumatorët. Ky ujë nuk duhet të përmbajë
organizma që shkaktojnë sëmundje, dhe
substanca toksike. Një impiant trajtimi
konsiston në një seri procesesh trajtimi si
ajrimi, koagulimi, flokulimi, sedimentimi, filtrimi
dhe desinfektimi.

•

•

•

•
•
•
•
•

Listoni disa nga rreziqet që ndikojnë
në sigurinë gjatë punës, të cilat mund
të hasen gjatë operimit të proceseve;
Njihni procedurat për operimin dhe
mirëmbajtjen
e proceseve të
koagulimit dhe flokulimit;
Njihni procedurat për operimin e
procesit
të
sedimentimit
dhe
mirëmbatjen e pajisjeve;
Njihni procedurat për operimin dhe
mirëmbajtjen gjatë procesit të filtrimit;
Merrni kampion nga basenet ku
ndodhin proceset e trajtimit;
Njihni procedurat e operimit dhe
mirëmbajtjes së pajisjes së klorinimit;
Zgjidhni dozën e duhur të klorit;
Zgjidhni problemet me korrozionin.

Metoda e trajnimit

Ky kurs trajnimi ka për qëllim të shpjegoj të
indentifikojë procedurat e operimit dhe
mirëmbajtjes së këtyre proceseve.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i përshtatshëm për teknikët dhe
inxhinierët që punojnë në impiantin e trajtimit
të ujit.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit

Objektivat e kursit të trajnimit

Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Operimi dhe
Mirëmbajtja e Impiantit të Trajtimit të Ujit të
Pijshëm”. Përpos kësaj, ju do të pajiseni me
çertifikatë e cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në
këtë trajnim.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:

Tarifa e regjistrimit

•

•

•

Identifikoni problemet që hasen gjatë
operimit të procesit të ajrimit dhe të
njihni zgjidhjen për minimizimin e tyre;
Listoni funksionet që duhen kryer nga
teknikët në kushte normale dhe jonormale të operimit të procesit të
koagulimit dhe flokulimit;
Kryeni Jar testin;

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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BURIMET UJORE DHE KAPTAZHET
Përshkrimi i kursit
Përzgjedhja e duhur e burimeve ujore si dhe
menaxhimi i mirë rezervuarëve janë faktorë
kryesor dhe shumë të rëndësishëm për
prodhimin e ujit me cilësi të mirë dhe kosto të
ulët. Nëse cilësia e ujit është e mirë që në
burim apo rezervuar, atëherë dhe kaptazhet
do të ofrojnë ujë të pastër dhe në mënyrë
efektive për tek impianti i trajtimit apo në rrjetin
shpërndarës.

• Njihni karakteristikat fizike, kimike dhe
biologjike të ujrave sipërfaqësor dhe
nëntokësorë;
• Vleresoni qendrueshmërinë e burimeve
të ujit për qëllim pirjeje;
• Njihni faktorët që ndikojnë në cilësinë e
ujit;
• Njihni avantazhet e zbatimit të një
programi
për
menaxhimin
e
rezervuarëve;
• Zbatoni metodat e duhura për
menaxhimin
e
rezervuarëve
për
përmirësimin e cilësisë së ujit;
• Operoni dhe mirëmbani në mënyrë të
sigurt kaptazhet.
Metoda e trajnimit

Në këtë kurs trajnimi pjesëmarrësit do të
marrin njohuritë bazë mbi burimet ujore dhe
karakteristikat e tyre. Do të trajtohen dhe
diskutohen programet dhe metodat e
menaxhimit të rezervuarëve dhe avantazhet e
tyre. Gjithashtu, do të identifikohen dhe
përshkruhen llojet e kaptazheve si dhe
procedurat e operimit dhe mirëmbajtjes së
tyre.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit
teknik,
inxhinierët
e
mirëmbajtjes dhe të shfrytëzimit, inxhinierët e
prodhimit dhe inxhinierët projektues.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Burimet Ujore dhe
Kaptazhet”. Përpos kësaj, ju do të pajiseni me
çertifikatë e cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në
këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Njihni ciklin hidrologjik;
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SISTEMET E VOGLA TË FURNIZIMIT ME UJË

Përshkrimi i kursit
Sistemet e furnizmit me ujë përbëhen nga
burime ujore si ujra nëntokësor ose
sipërfaqësor, puset, pompat, impiant të trajtimit
të ujit, si dhe sistemin shpërndarës i cili
përfshin rezervuarët dh e tubacionet që
furnizojnë konsumatorin me ujë. Për të gjithë
këto komponent, punonjësit e shoqërive UK
janë përgjegjës për ti mbajtur ato në punë dhe
të sigurojnë ujë me cilësi të mirë dhe të
pijshëm.

Ky kurs paraqet aspektet bazë të operimit dhe
mirëmbajtjes të sistemeve të vogla të furnizimit
me ujë. Gjithashtu, identifikimi i problemeve,
shkaku si dhe riparimi i tyre do të shpjegohen
dhe diskutohen gjatë këtij kursi.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët dhe
teknikët e operimit dhe miërmbajtes.

• Operoni dhe mirëmbani pompat si dhe të
identifikoni zgjidhjen e një problemi;
• Identifikoni qëllimin e impianteve të trajtimit
dhe shpjegoni rëndësinë e tyre;
• Identifikojnë llojet e kontaminuesve që
mund të futen në një sistem shpërdarës të
ujit;
• Shpjegoni rëndësinë e një programi
mbikëqyrjeje në një sistem shpërndarës uji;
• Njihni rëndësinë e një programi monitorimi
për cilësinë e ujit në një sistem
shpërndarës;
• Njihni rëndësinë e një programi kontrolli për
lidhjet e kryqëzuara;
• Operoni dhe mirëmbani veprave të ruajtjes
së ujit;
• Mbroni rezervuarë e ujit nga gërryerja si
dhe të kryeni dezinfektimin e tyre;
• Njihni formulat bazë për llogaritjen e
sipërfaqes, volumit, presionit, shpejtësisë
dhe prurjes së ujit.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Sistemet e Vogla të
Furnizimit me Ujë”. Përpos kësaj, ju do të
pajiseni me çertifikatë e cila dëshmon
pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit

Objektivat e kursit të trajnimit

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

• Njihni dhe shpjegoni komponentët e
sistemit të furnizimit me ujë dhe identifikoni
sistemet tipike të furnizimit me ujë;
• Njihni karakterisitkat kryesore të klasifikimit
të cilësisë së ujit;
• Identifikoni pjesët përbërëse të një pusi, si
dhe procedurat për mirëmbatjen dhe
rehabilitimin tij;
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HYRJE NË TRAJTIMIN E UJIT TË PIJSHËM
Përshkrimi i kursit

Objektivat e kursit të trajnimit

Në mënyrë që të ofrohet ujë i pijshëm dhe
shërbim i sigurt për konsumatorët, uji do të
kalojë në një sërë procesesh trajtimi. Këto
procese reduktojnë ndotësit që gjenden në ujë
si dhe përmirësojnë cilësinë e shijes dhe erës.
Shoqëritë UK, vecanërisht operatorët dhe
laborantët që punojnë në impiantet e trajtimit
të ujit, si dhe ata që punojnë në prodhimin e tij,
duhet të kenë njohuritë bazë të proceseve në
të cilat uji kalon si dhe të operojnë dhe
mirëmbajnë pajisjet në mënyrën e duhur.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Shpjegoni procesin e ajrimit dhe të njihni
llojet e ajruesve më të përdorshëm;
• Njihni rëndësinë e procesive të
koagulimit dhe flokulimit;
• Rendisni llojet e koagulantëve;
• Shpjegoni procesin e sedimentimit;
• Shpjegoni procesin e filtrimit dhe të
identifikoni llojet e filtrave;
• Përshkruani procesin e dezinfektimit
dhe të identifikoni pikat e aplikimit të
klorit;
• Njihni efektet negative të korrozionit dhe
faktorët që ndikojnë në korrozion;
• Identifikoni shkaqet e shijes dhe të erës
së keqe dhe parandaloni zhvillimin e
erërave me anë të programit të
monitorimit.
Metoda e trajnimit

Ky kurs trajnimi do të shpjegoj të gjitha
proceset e trajtimit të ujit dhe kontrollet bazë
që duhet të kryhen. Këtu përfshihen, procesesi
i ajrimit, sedimentimit, flokulimit, filtrimit,
mënyrat e dezinfektimit të ujit si dhe kontrolli i
korrozionit, shijes dhe aromës.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për punonjësit dhe
inxhinierët që punojnë në impiantin e trajtimit
të ujit, inxhinierët e prodhimit, laborantët, dhe
kimistët.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Hyrje në Trajtimin e
Ujit”. Përpos kësaj, ju do të pajiseni me
çertifikatë e cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në
këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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CILËSIA E UJIT NË SISTEMIN SHPËRNDARËS

Përshkrimi i kursit

Objektivat e kursit të trajnimit

Misioni dhe përgjegjësia kryesore e Shoqërive
Ujësjellës Kanalizime është furnizimi me ujë të
pijshëm të sigurt dhe në përpudhje me
standartet dhe rregulloret ekzistuese.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:

Një sistem furnizimi me ujë të pijshëm
konsiderohet cilësor kur nuk përmban
organizma patogjene që shkaktojnë sëmundje.
Gjithashtu, kur nuk përmban kimikate toksike,
kur është i mirë në shije dhe në dukje, duke u
bërë kështu i pranueshëm për konsumatorët
familjarë.

•

Identifikojnë burimin dhe llojet e ndotësve
që futen në sistemin shpërndarës të ujit;

•

Zhvillojnë një program mbikëqyerje për
sistemin e shpërndarjes së ujit;

•

Të realizojnë një program për monitorimin
e cilësisë së ujit në sistemin shpërndarës;

•

Të parandalojnë lidhjet e kryqëzuara dhe
të dhe zhvillojne nje program për
kontrollin e tyre;

•

Te njohin faktoret qe ndikojne ne
dezinfektim dhe disa nga metodat e
dezinfektimit;

•

Të kryejne dezinfektimin e pompave,
tubacioneve të ujit, dhe objekteve të
ruajtjes;

•

Të identifikojne pikat e aplikimit të klorit.

Metoda e trajnimit

Ky kurs trajnimi do t'ju shërbejë personave që
punojnë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime të
njohin transformimet kimike, fizike dhe
biologjike të ujit, kur futet dhe qarkullon në
rrjetin shpërndarës. Gjithashut, do të shpjegojë
dhe prezantoj programet për monitorimin dhe
mbikqyrjen e rrjetit.
Procesi i dezinfektimit dhe pikat e aplikimit te
klorit do te trajtohen gjithashtu ne menyre te
zgjeruar, gjate ketij kursi.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit teknik dhe të shpërndarjes,
inxhinierët e mirëmbajtjes dhe të shfrytëzimit,
inxhinierët e matjes, teknikët e bilancit, si dhe
menaxherët e faturimit dhe arkëtimit.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë raste konkrete
dhe angazhohen, në zhvillimin e ushtrimeve
dhe punëve laboratorike.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Cilësia e Ujit në
Sistemin Shpërndarës”. Përpos kësaj, ju do të
pajiseni me çertifikatë e cila dëshmon
pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Kursi është me interes dhe për inxhinerë
konsulentë, inxhinerë projektues, zyrtarë të
shëndetit publik, apo institucione të tjera
rregullatore dhe të ngjashme.
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KAMPIONIMI DHE PROCEDURAT LABORATORIKE PËR UJIN E PIJSHËM
DHE TË NDOTUR
Përshkrimi i kursit
Njohja e procedurave laboratorike si dhe
zbatimi i duhur i tyre është një domosdoshmëri
për operatorët që punojnë në shoqërite UK.
Kapionët janë përfaqësues të të gjithë sistemit
të furnizimit me ujë, përsa i përket cilësisë së
ujit dhe sigurisë së konsumatorëve.

• Identifikoni aparaturat dhe teknikat e
kampionimit;
• Realizoni kushtet e nevojshme gjatë
analizave laboratorike;
• Kryeni
analizat
laboratorike
si:
alkaliniteti, klori residual, nevoje për klor,
koliformet, fortësinë e ujit, ph-in,
temperaturën dhe turbiditetin.
Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit

Ky kurs trajnimi ka për qëllim të shpjegoj
procedurat laboratorike dhe të identifikojë
pajisjet e nevojshme për ti kryer ato, si dhe të
të shpjegoj procedurat e kampionimit dhe të
tregoj hapat e duhura për kryerjen e analizave
laboratorike të nevojshme.

Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Kapionimi dhe
Procedurat Laboratorike për Ujin e Pijshëm
dhe të Ndotur”. Përpos kësaj, ju do të pajiseni
me çertifikatë e cila dëshmon pjesëmarrjen
tuaj në këtë trajnim.

Kush duhet të marrë pjesë

Tarifa e regjistrimit

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për punonjësit e
laboratorit.

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person

Objektivat e kursit të trajnimit

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Të kuptoni rëndësinë e sigurisë në
laborator;
• Njihni dhe përdorni pajisjet laboratorike
në mënyrën e duhur;
• Identifikoni rreziqet e mundshme gjatë
punës në laborator;
• Përdorni dhe plotësoni fletët e punës
për regjistrimin e të dhënave;
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MATËSAT E UJIT, VALVULAT DHE HIDRANTËT
Përshkrimi i kursit
Ky kurs trajnimi do të ofrojë njohuritë e
nevojshme mbi matësit e ujit, valvulat dhe
hidratët e zjarrit dhe do të shfaq rëndësinë e
tyre në sistemin e furnizimit me ujë.
Pjesëmarrësit do të kuptojnë sesa i
rëndësishëm është funksionimi i rregullt i tyre,
përkatësisht, në matjen e saktë të konsumit të
ujit, shpërndarjen e tij me presionin e duhur si
dhe me një cilësi të mirë.

•

•

•

•

Njihni llojet e valvulave dhe numrin e
vendosjes së tyre në një kryqëzim
tubacionesh;
Përcaktoni vendndodhjen e instalimit
të valvulave dhe procedurat e
nevojshme;
Identifikoni tipet e hidrantëve dhe
përdorimin e tyre brenda sistemit
shpërndarës;
Njihni problemet që shkaktohen nga
hidrantët.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
kompani private që prodhojnë dhe ofrojnë
produkte të trajnimit përkatës, do të kryejnë
demostrime të tyre në klasë dhe në terren.

Përftimet e shumta të matjes, ndërlidhjen e saj
me humbjet e ujit, operimi dhe mirëmbajtja e
valvulave, si dhe përdorimet e hidrantëve të
zjarrit në sistemin shpërndarës, do të trajtohen
gjerë gjatë këtij kursi trajnimi.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për hidraulikët dhe
inxhinirët e operimit, mirëmbajtjes dhe
shfrytëzimit në sistemin e furnizimit me ujë.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•
•

Identifikoni dhe të testoni lloje të
ndryshëm matësish;
Identifikoni
llojet
e
matësve
elektronike;

Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Matësat e
Ujit, Valvulat dhe Hidrantët”. Përpos kësaj,
pjesëmarrësit do të pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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BAZAT E HIDRAULIKËS PËR SISTEMIN E FURNIZIMIT ME UJË
Përshkrimi i kursit
Hidraulika është shumë e rëndësishme kur
kemi të bëjmë me një sistem furnizimi me ujë.
Uji gjatë lëvizjes prodhon forcë dhe presion sa
herë që shpejtësia, drejtimi i prurjes ose
lartësia ndryshon. Duke ditur presionin dhe
prurjen në një pikë të caktuar të tubacionit, na
ndihmon të gjejmë përmasat e tubacionit dhe
kapacitetin e tij. Gjithashtu na ndihmon të
gjejmë llojin e materialit të tubacionit që na
nevojitet në një situatë të caktuar.

•
•
•
•

Identifikoni humbjet në pajisjet e
tubacioneve;
Llogarisni kuajt fuqi të pompës dhe
eficencën;
Llogarisni shkallën e prurjes;
Identifikoni pajisjet për matjen e
prurjes.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime. Përveç marrjes së leksioneve
dhe diskutimeve, pjesëmarrësit do të
analizojnë edhe raste konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Bazat e Hidraulikës
për Sistemin e Furnizimit me Ujë”. Përpos
kësaj, ju do të pajiseni me çertifikatë e cila
dëshmon pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.

Për më tej, të kesh njohuri të mira të
hidraulikës, i ndihmon menaxherët të vendosin
nëse reduktuesit e presionit ose pompat janë
të nevojshëm për transmetimin e ujit në
mënyre efektive.
Ky kurs trajnimi do të ofrojë konceptet bazë të
hidraulikës në një sistem furnizimi me uji, nga
burimi tek rubineti.

Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët dhe
teknikët.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•
•
•
•

Njihni parimet themelore të presionit;
Llogarisni presionin në bar dhe kPa;
Identifikoni humjet në pression;
Identifikoni humbjet në fërkim;
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OPERIMI I PUSEVE
Përshkrimi i kursit
Në Shqipëri, pjesa më e madhe e zonave
urbane dhe të gjitha zonat rurale përdorin ujrat
nëntokësor si burim kryesor për të siguruar
furnizim me ujë të pijshëm. Prandaj ruajtja dhe
mbrojtja e këtyre burimeve dhe zbatimi i
praktikave për parandalimin e ndotjeve të
mundshme
ështe
një
domosdoshmëri.
Shoqëritë UK duhet të zbatojnë kërkesat dhe
rregulloret që kanë të bëjnë me vendndodhjen
e puseve në lidhje me rreziqet sanitare.
Punonjësit duhet të operojnë dhe mirëmbajnë
puset në mënyrën e duhur dhe të
vazhdueshme.

• Identifikoni dhe njihni funksionin e
pajisjeve dhe pjesëve përbërëse të një
pusi;
• Identifikoni faktorët që ndikojnë në
mirëmbajtjen e një pusi;
• Njihni procedurat për mbylljen e një
pusi;
• Identifikoni dhe njihni problemet që
shkaktohen nga rëra;
• Identifikoni metodat për zvogëlimin e
prodhimit të rërës;
• Aplikoni procedurat e kontrollit të
operimit të pompave;
• Shpjegoni rëndësinë e projektimit dhe
instalimit në mënyrën e duhur të
komponentëve të pusit;
• Identifikoni llojet e analizave për puse
specifike.
Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit

Ky kurs trajnimi ofron njohuri mbi instalimin,
riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve
përbërëse të pusit. Gjithashtu, testimi i
performancës së puseve dhe llojet e testeve të
pompimit do të trajtohen dhe diskutohen gjatë
trajnimit.

Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Operimin i Puseve”.
Përpos kësaj, ju do të pajiseni me çertifikatë e
cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në këtë
trajnim.

Kush duhet të marrë pjesë

Tarifa e regjistrimit

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit
teknik,
inxhinierët
e
mirëmbajtjes dhe të shfrytëzimit, inxhinieret e
prodhimit dhe inxhinierët e projektimit.

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Identifikoni disa nga burimet e
mundshme të ndotjes së ujrave
nëntokësor;
• Njihni legjislacionin lidhur me mbrojtjen
e puseve;
• Përcaktoni faktorët që duhet të merren
parasysh ndërsa përcaktohet zona për
ndërtimin e pusit;
• Identifikoni llojet e puseve;
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TUBACIONET KRYESORE DHE REZERVUARËT E UJIT
Përshkrimi i kursit
Tubacionet e rrjetit shpërndarës dhe
rezervuarët e ujit janë komponent shumë të
rëndësishëm të sistemit të furnizimit me ujë.
Instalimi i duhur i tyre zgjat jetën e shërbimit
dhe zvogëlon problemet me mirëmbajtjen në
vazhdimësi, duke ofruar kështu ujë të pijshëm
të sigurt dhe duke ulur kostot e panevojshme
për Shoqërinë.

• Njihni procedurat e mbrojtjes së
tubacioneve;
• Identifikoni procedurat e inspektimit gjatë
transportit të tubacioneve;
• Zbatoni
hapat
për
shkarkimin,
grumbullimin
dhe
sistemimn
e
tubacioneve gjatë punimeve;
• Përshkruani dhe zbatoni procesin e
gërmimit;
• Njihni hapat për instalimin e tubacioneve;
• Zbatoni procedurat e kontrollit të
rrjedhjeve në tubacione;
• Njihni
dhe
zbatoni
porcesin
e
shpërlajres, pastrimit dhe dezinfektimit
të tubacioneve;
• Operoni dhe mirëmbani tubacionet dhe
rakoderitë;
• Identifikoni
lloje
të
ndryshme
të
rezervuarëve të ujit;
• Njihni procedurat e mirëmbajtjes së
rezervuarëve të ujit.

Gjatë këtij kursi trajnimi, pjesëmarrësit do të
njihen me llojet e tubacioneve më të
përdorshme, si dhe karakteristikat e tyre. Do të
mësojnë hapat e nevojshme për instalimin e
tubacioneve dhe do të njihen me lloje të
ndryshme të rezervuareve si dhe me
procedurat e operimit dhe mirëmbajtjes së
tyre.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.

Kush duhet të marrë pjesë

Materialet e kursit

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit teknik dhe të shpërndarjes,
kryeinxhinierët, dhe inxhinierët e mirëmbajtjes
dhe të shfrytëzimit dhe inxhinieret e prodhimit.

Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Tubacionet Kryesore
dhe Rezervuarët e Ujit”. Përpos kësaj, ju do të
pajiseni me çertifikatë e cila dëshmon
pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Njihni skemat e systemit shpërndarës të
ujit;
• Identifikoni llojet e tubacioneve;
• Identifikoni llojet e rakorderive në
tubacione;

Metoda e trajnimit

Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

17

MATEMATIKA E APLIKUAR PËR OPERATORËT E TRAJTIMIT TË UJIT
Përshkrimi i kursit
Përpara se uji i pijshëm të shpërndahet te
konsumatorët, operatorët e shoqërive UK
duhet të mundësojnë ujë me cilësi të
pranueshme dhe të standartizuar, nëpërmjet
trajtimit të tij. Për të arritur këtë cilësi në një
mënyrë sa më efiçente, operatorët e shoqërive
UK duhet të njohin veprimet dhe llogaritjet
matematikore që shoqërojnë proceset e
trajtimit të ujit.

•

Vlerësoni fuqinë dhe efiçencën e
pompave;

•

Kryeni llogaritjet për burimin e ujit,
rënien e nivelit të ujit, presionin,
rendimentin, prodhimin specifik;

•

Llogarisni
manganit;

•

Kryeni llogaritjet e koagulimit dhe
flokulimit;

•

Kryeni llogaritet e kalibrimit për
ushqyesit e tretësirave kimike dhe
kimikateve të thata;

•

Llogarisni
filtrimit;

•

Përcaktoni dozën,
mbetjet e klorit;

•

Llogarisni kalciumin, magnezin, si dhe
fortësinë
karbonatike
dhe
jo
karbonatike.

heqjen

prurjen

e

hekurit

dhe

dhe

normën

kërkesën

e

dhe

Metoda e trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs do të thellojnë
njohuritë e tyre në konceptet e hidraulikës,
llogaritjet e fuqisë së pompave dhe eficencës
së tyre, llogaritjet që shoqërojnë proceset e
koagulimit, flokulimit, sedimentimit, filtrimit dhe
dezinfektimit.
Gjithashtu operatorët do të
marrin njohuri për llogaritjen e fortësisë së ujit
dhe zbutjen e tij.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime detyrat e të
cilëve përfshijnë projektimin e impianteve të
trajtimit të ujit të pijshëm, trajtimin dhe
shpërndarjen e ujit, si dhe për laburantët të
cilët monitorojnë cilësinë e ujit në dalje të
impianteve dhe në rrjetin shpërndarës.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Llogarisni parametrat e ujit si,
presionin, presioni manometrik dhe
shkarkimin;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Matematika e
Aplikuar për Operatorët e Trajtimit të Ujit”.
Përpos kësaj, ju do të pajiseni me certificate, e
cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në këtë
trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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PARATRAJTIMI & KONTROLLI I SHIJES DHE I ERËS
Përshkrimi i kursit
Njohja e procesit të trajtimit paraprak është e
rëndësishme sepse parandalon dëmtimin e
pajisjeve dhe rrit jetëgjatësinë e funksionimit të
pajisjeve të tjera në impiant. Për më tepër,
nëpermjet kontrollit të shijes dhe erës,
operatorët e shoqërive UK mund të shmangin
ankesat nga konsumatorët lidhur me cilësinë e
ujit.

•

Identifikoni qëllimin e procesit të
mikrofiltrimit dhe të njihni elementët e
tij;

•

Rendisni
avantazhet
disavantazhet e mikrofiltrimit;

•

Shpjegoni rëndësinë e kontrollit për
shijen dhe erën;

•

Identifikoni shkaqet e shijes dhe të
erës;

•

Parandaloni zhvillimin e shijeve dhe të
erërave me anë të programeve të
monitorimit.

dhe

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Ky kurs fokusohet në rëndësinë e trajtimit
paraprak dhe zgjerohet në tre proceset që
ndodhin brenda tij. Gjithashtu shpjegon në
mënyrë të qartë rëndësinë e kontrollit të shijes
dhe të erërave, si dhe identifikon shkaqet dhe
burimet e tyre.

Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Paratrajtimi &
Kontrolli i Shijes dhe i Erës”. Përpos kësaj, ju
do të pajiseni me çertifikatë e cila dëshmon
pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.

Kush duhet të marrë pjesë

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person

Ky trajnim është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët dhe
specialist që punojnë në impiantet e trajtimit të
ujit të pijshëm.

Tarifa e regjistrimit

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Identifikoni tre proceset e trajtimit
paraprak;
•

Rendisni procedurat e inspektimit dhe
pastrimit që nevojiten për mirëmbajtjen
e grilave;

•

Identifikoni llojet e sistemeve të
parasedimentimit dhe t’i shpjegoni ato;

•

Operoni dhe mirëmbani sistemin e
para-sedimentimit;
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KONTROLLI I METALEVE
Përshkrimi i kursit

Objektivat e kursit të trajnimit

Prania e metaleve në ujin e pijshëm, edhe pse
nuk përbën një rrezik shëndetësor për
konsumatorët, bën që uji të jetë estetikisht i
papërshtatshëm për konsum. Metalet e tepërta
në ujë ndikojnë në zvogëlimin e prurjes në
tubacione, dhe rritjen e presionit në sistemin
shpërndarës.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Kuptoni pse rritet niveli I hekurit dhe
manganit, dhe rëndësinë e kontrollit të
tyre;

Ky kurs ka për qëllim të trajnojë pjesëmarrësit
në metodat e kontrollit të hekurit dhe
manganit. Të diskutojë çështjet e zbutjes së
ujit me anë të hidroksidit të kalciumit,
karbonatit të natriumit dhe shkëmbimit jonik. Si
dhe, do të fouksohet në metodat e kontrollit të
korrozionit të jashtëm dhe të brendëshëm në
tubacione.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët që
punojnë në impiantet e trajtimit të ujit të
pijshëm, inxhinierët e prodhimit dhe laburantët.

•

Identifikoni proceset operacionale të
impianteve të trajtimit të ujit të pijshëm
për largimin e hekurit dhe manganit;

•

Shpjegoni fortësinë e
avantazhet e zbutjes së tij;

•

Përshkruani proceset e përdorura për
zbutjen e ujit;

•

Përshkruani zbutjen e uijt me anë të
shkëmbimit jonik;

•

Përcaktoni kur nevojitet mirëmbajtja,
dhe të analizoni dhe zgjidhni
problemet;

•

Përzgjidhni dozimin e duhur kimik për
kontrollin e korrozionit;

•

Zgjidhni problemet
korrozionin.

që

ujit

lidhen

dhe

me

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Kontrolli i Metaleve”.
Përpos kësaj, ju do të pajiseni me çertifikatë e
cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në këtë
trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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KURSET E KANALIZIMEVE DHE TRAJTIMIT TË
UJIT TË NDOTUR
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OPERIM DHE MIRËMBAJTJE E SISTEMIT TË KANALIZIMEVE I
Përshkrimi i kursit

•

Ky kurs ofron njohuri thelbësore dhe
gjithëpërfshirëse mbi sistemin e kanalizimeve,
të domosdoshme për të përballuar me
efektivitet sfidat e përditshme që hasen gjatë
operimit dhe mirëmbajtjes së tij.

Analizoni
dhe
identifikoni
problematikat kryesore të sistemit të
kanalizimeve;

•

Programoni mirëmbajtjen e sistemit në
bazë të luhatjeve ditore dhe stinore të
prurjeve;

•

Kuptoni elementet e projektimit që
ndikojnë në mirëmbajtjen e sistemit;

•

Njihni ndikimin që ka pjerrësia e
tubacionit në prurjen e ujërave të
ndotura;

•

Llogaritni prurjen dhe shpejtësinë e
rrjedhjes së ujit në një kanalizim;

•

Njihni materialet e ndryshme
tubave, rakorderive dhe pusetave;

•

Analizoni planet dhe specifikimet e
projekteve të kanalizimeve nga
pikëpamja
e
funksionimit
dhe
mirëmbajtjes efektive;

•

Analizoni elementët e projektimit dhe
ndërtimit që ndikojnë në mirëmbajtjen
dhe funksionimin e sistemit.

Gjithashtu pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri të
mjaftueshme
për
të
analizuar
nga
këndvështrimi i mirëmbajtjes, elementët e
projektimit dhe zbatimit të një kanalizimi të ri,
me qëllim shmangien që në fillim të gabimeve
të cilat do të vështirësonin në të ardhmen
operimin dhe mirëmbajtjen.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për teknikët dhe
specialistët e mirëmbajtjes së sistemit të
kanalizimeve.

të

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të zhvillojnë ushtrime për
llogaritjen e prurjes dhe shpejtësisë.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Operimi dhe
Mirëmbajtja e Sistemit të Kanalizimeve I”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person.
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person.

Objektivat e kursit të trajnimit

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Njihni elementët e sistemit të
kanalizimeve dhe funksionet e tyre;

22

OPERIM DHE MIRËMBAJTJE E SISTEMIT TË KANALIZIMEVE II

Përshkrimi i kursit
Ky kurs adreson problematikat kryesore që
hasen gjatë operimit dhe mirëmbajtjes të
sistemit të kanalizimeve dhe ofron njohuri
praktike mbi përdorimin efektiv të metodave të
inspektimit,
testimit
dhe
pastrimit
të
kanalizimeve dhe pusetave.

•

Analizoni elementët e sistemit të
kanalizimeve në këndvështrimin e
operimit dhe mirëmbajtjes;

•

Identifikoni lidhjet e paligjshme si dhe
shkaqet e bllokimeve;

•

Përdorni me efektivitet teknikat e
ndryshme të inspektimit dhe testimit
si: testimi me ujë, testimi me tym,
testimi me ngjyrues, dhe inspektimi
vizual;

•

Inspektoni dhe testoni pusetat;

•

Pastroni sistemin e kanalizimeve
duke përdorur me efektivitet metodat
hidraulike dhe mekanike;

•

Kuptoni ndikimin e kimikateve në
kontrollin e rrënjëve, aromave,
yndyrave dhe insekteve;

•

Mësoni se si të zvogëloni prodhimin e
acidit
sulfurik
në
sistemin
e
kanalizimit.

Metoda e trajnimit
Pjesëmarrësit do të fitojnë njohuri të
mjaftueshme për të shmangur përmbytjet e
kanalizimeve dhe daljet e ujërave të ndotura
në rrugë, duke identifikuar dhe zgjidhur në
kohën e duhur problematikat e ndryshme.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për teknikët dhe
specialistët e mirëmbajtjes së sistemit të
kanalizimeve.
Gjithashtu ky kurs këshillohet që të ndiqet nga
të gjithë pjesëmarrësit e kursit Operim dhe
Mirëmbajtje e Sistemit të Kanalizimeve I, pasi
ky kurs është vazhdimësi e tij.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Njihni metodat e inspektimit, testimit
dhe
pastrimit
të
sistemit
të
kanalizimeve;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të shohin disa video me raste
konkrete të inspektimit dhe pastrimit të
kanalizimit me secilën prej metodave të
përmendura në manual.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Operimi dhe
Mirëmbajtja e Sistemit të Kanalizimeve II”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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RIPARIMI DHE REHABILITIMI I SISTEMIT TË KANALIZIMEVE
Përshkrimi i kursit
Ndotja e ujit të pijshëm, çarje dhe bllokim i
rrjetit të kanalizimeve si dhe vërshimi i ujërave
të ndotura në sipërfaqe, janë disa nga sfidat
me të cilat shoqëritë UK përballen çdo ditë, si
pasojë e sistemit të vjetër dhe të dëmtuar të
kanalizimeve.
Me qëllim adresimin e këtyre problematikave,
në këtë kurs trajnimi trajtohen hapat dhe
procedurat që duhen ndjekur për rehabilitimit e
sistemit të kanalizimeve, duke filluar me
studimin e gjendjes aktuale të rrjetit, vlerësimit
të nevojës për rehabilitim, përzgjedhjen e
metodës më të përshtatshme dhe ekonomike
deri tek zbatimi i punës rehabilituese.

•

Kuptoni hapat dhe procedurat e
instalimit të një linjë të ri kanalizimi;

•

Riparoni në mënyrë të sigurt rrjetin
ekzistues te kanalizimeve;

•

Identifikoni metodat e ndryshme për
rehabilitimin
e
sistemit
të
kanalizimeve;

•

Zgjidhni metoden
rehabilitimit;

•

Kuptoni dhe identifikoni defektet e
pusetave;

•

Njihni metodat e rehabilitimit te
pusetave;

•

Riparoni ose ndërtoni pusetat në
mënyrë të sigurt;

•

Inspektoni kanalizimet në ndërtim e
sipër të siguroni përdorimin e
materialeve të duhura, procedurat e
shtrimit të tubave, si dhe hedhjen
dhe ngjeshjen e materialit mbushës;

•

Monitorini procesin e ndërtimit,
mbani të dhëna të sakta dhe
përgatisni raportet e nevojshme;

e

duhur

të

Metoda e trajnimit

Përveç zbatimit dhe përdorimit të metodave
klasike të riparimit dhe rehabilitimit të linjave të
kanalizimeve dhe pusetave, në këtë kurs
trajtohen edhe teknikat më të fundit
rehabilituese.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët e
zbatimit dhe të mirëmbajtjes së sektorit të
kanalizimeve.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Vlerësoni gjendjen e sistemi të
kanalizimeve dhe përcaktoni nevojën
për rehabilitim;

•

Hartoni një program për rehabilitimin
e sistemit të kanalizimeve;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Riparimi dhe
Rehabilitimi i Sistemit të Kanalizimeve”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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HYRJE NË TRAJTIMIN E UJËRAVE TË NDOTURA

Përshkrimi i kursit
Impjantet e trajtimit të ujërave të ndotura janë
sisteme komplekse, të përbëra nga njësi dhe
procese të ndryshme, të cilat janë të
ndërlidhura dhe kanë ndikim në funksionimin e
njëra-tjetrës. Ndaj, për operimin efektiv të
proceseve të veçanta, është i domosdoshëm
zotërimi i njohurive të përgjithshme rreth
funksionit dhe ndërtimit të impjantit të trajtimit
në tërësi.

•

Kuptoni përbërjen e ujërave të ndotura
dhe
përshkruani
karakteristikat
biologjike, fizike dhe kimike të tyre;

•

Përshkruani proceset e trajtimit të
ujërave të ndotura;

•

Kuptoni skemen tipike të impiantit të
trajtimit të ujërave të ndotura;

•

Përshkruani llojet e ndryshme të
proceseve që përdoren për trajtimin
paraprak, primar dhe dytësor, si dhe
shpjegoni se si këto procese arrijnë
nivelin e synuar të trajtimit;

•

Dalloni midis trajtimit mekanik dhe
biologjik;

•

Shpjegoni llojet e ndryshme të njësive
që përdoren për trajtimin e llumit;

Metoda e trajnimit

Ky kurs trajnimi ka për qëllim të njohë
pjesëmarrësit me karakteristikat e ujit të
ndotur, konceptet themelore të trajtimit të tij, si
dhe kompleksitetin e llojshmërinë e metodave
të trajtimit.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për teknikët dhe
specialistët që punojnë në impiantet e trajtimit
të ujërave të ndotura si dhe të gjithë
specialistët e sektorit të kanalizimeve të cilët
aspirojnë të punojnë në një impiant trajtimi.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Identifikoni llojet e ndryshme
shkarkimeve të ujërave të ndotura;

•

Shpjegoni rëndësinë e trajtimit të
ujërave të ndotura dhe ndikimin që ka
shkarkimi i tyre i patrajtuar tek njerëzit,
mjedisi dhe ujërat pritëse;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve, do të
realizohet edhe një vizite studimore në një
impjant trajtimi.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Hyrje në
Trajtimin e Ujërave të Ndotura”. Përpos kësaj,
pjesëmarrësit do të pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

të
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SIGURIA NË PUNË PËR PROFESIONISTËT E UJËRAVE TË NDOTURA
Përshkrimi i kursit
Rrjeti i kanalizimeve dhe impianti i trajtimit të
ujërave të ndotura, për nga vet natyra dhe
vendodhja e tyre, mund të jenë vende të
rrezikshme për të punuar.
Ky kurs trajnimi ka si qëllim ndërgjegjësimi e
punonjësve që punojnë në këto mjedise, në
lidhje me rreziqet që mund të hasin në vendin
e tyre të punës, si dhe pajisjen e tyre me
njohurit e nevojshme për identifikimin dhe
parandalimin e këtyre reziqeve.

•

•

•

•
•

•

Mbroheni
nga
dëmtimet
fizike,
infektimet nga uji i ndotur, lëndët
kimike helmuese, zhurmat e forta,
zjarret, goditjet nga rryma elektrike dhe
përzierjet eksplozive;
Zbatoni procedurat e sigurisë për
hyrjen, punën dhe daljen nga hapësirat
e mbyllura;
Identifikoni llojet e rreziqeve që mund
të hasni kur punoni në një sistem
kanalizimesh ose impiant të trajtimi të
ujërave të ndotura;
Kuptoni rëndësinë dhe përdorimin e
pajisjeve të sigurisë;
Identifikoni llojet e ndryshme të
pajisjeve të sigurisë që përdoren nga
punëtorët e ujërave të ndotur;
Përzgjidhni dhe përdorëni pajisjet e
duhura mbrojtëse;

Metoda e trajnimit

Përveç ndërhyrjeve inxhinierike për krijimin e
një ambienti të sigurt pune, sjellja në mënyrë
të sigurt dhe përdorimi i pajisjeve të mbrojtjes
personale janë fokusi kryesor i këtij trajnimi.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët, teknikët
dhe specialistët që punojnë në sektorin e
kanalizimeve dhe impiantet e trajtimit të
ujërave të ndotura.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•
Kuptoni rëndësinë e rregullave dhe
procedurave të sigurisë;
•
Njihni shkaqet e aksidenteve dhe
dëmtimeve në punë;
•
Identifikoni rreziqet ekzistuese ose
mundshme në ambientin e punës;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Siguria në
Punë për Profesionistët e Ujërave të Ndotura”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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TRAJTIMI PARAPRAK DHE PRIMAR I UJËRAVE TË NDOTURA
•

Përshkrimi i kursit
Trajtimi paraprak dhe primar luan një rol kyç
në trajtimin e ujërave të ndotura dhe ka ndikim
të rëndësishëm në funksionimin e proceseve
të mëtejshme të trajtimit.

•

•
•

•

•

•
•
•

Ky kurs trajnimi adreson problematikat kyesore
të operimit dhe mirëmbajtes së njësive të
trajtimit paraprak, primar dhe gropave septike.
Trajnimi synon pajisjen e pjesëmarrësve me
njohuri të mjaftueshme për të përzgjedhur dhe
përdorur praktikat më të mira të operimit të
këtyre njësive bazuar në kushtet specifike të
impjantit të tyre.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët, teknikët
dhe specialistët që punojnë në impiantet e
trajtimit të ujërave të ndotura.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•
Shpjegoni qëllimin metodave të
trajtimit paraprak dhe primar;
•
Kuptoni teknikat e vendosjes në punë,
operimit, nxjerrjes jashtë funksionit dhe
mirëmbajtjes së njësive të trajtimit
paraprak;

Përcaktoni vëllimin e mbetjeve të
ngurta të larguara nga grilat dhe
rërëmbledhësi;
Vendosni një dekantues primar për
herë të parë në funksionim;
Merrni mostra të ujit në hyrje dhe dalje
të dekantuesit primar, interpretoni
rezultatet e analizave laboratorike dhe
bëni rregullimet e duhura të procesit të
trajtimit;
Njihni faktorët që tregojnë se
dekantuesi nuk po funksionon siç
duhet, identifikoni burimet e problemit
dhe ndërmerrni veprime korrigjuese;
Përcaktoni kohën, shpeshtësinë dhe
sasinë e largimit të llumit nga
dekantuesi primar;
Hartoni një strategji për operimin e
dekantuesit primar;
Kuptoni procedurat e ndërtimit dhe
instalimit të gropave septike;
Operoni dhe mirëmbani sistemet me
gropa septike;

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Trajtimi
Paraprak dhe Primar i Ujërave të Ndotura”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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TRAJTIMI SEKONDAR I UJËRAVA TË NDOTURA – PONDET, LAGUNAT
DHE SHTRETËRIT ME FILTËR DHE BIMËSI
Përshkrimi i kursit
Trajtimi i ujit të ndotur duke përdorur si fazë
sekondare trajtimi, pondet, lagunat ose
shtretërit me filtër dhe bimësi, ka gjetur
përdorim të gjerë në Shqipëri, duke qenë se
ofron cilësi të lartë trajtimi me kosto relativisht
të ulët ndërtimi dhe operimi.

•

Kuptoni procedurat e vendosjes në
punë, operimit dhe mirëmbajtjes së
pondeve të trajtimit;

•

Merrni mostra të ujit, interpretoni
rezultatet e analizave laboratorike dhe
bëni rregullimet e duhura në procesin e
operimit të pondeve;

•

Njihni faktorët që tregojnë se pondi ose
laguna nuk po funksionon siç duhet,
identifikoni burimet e problemit dhe
ndërmerrni veprime korrigjuese;

•

Hartoni një strategji për operimin e
pondeve dhe lagunave;

•

Përllogaritni ngarkesën organike dhe
hidraulike të pondeve dhe lagunave;

•

Vendosni në punë, operoni dhe
mirëmbani shtretërit me filtër dhe
bimësi;

Metoda e trajnimit
Ky kurs trajnimi trajnimi synon pajisjen e
pjesëmarrësve me njohuri të mjaftueshme për
të përzgjedhur dhe përdorur praktikat më të
mira të operimit të këtyre njësive trajtimi
bazuar në kushtet specifike të impjantit të tyre.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime. Përveç marrjes së leksioneve
dhe diskutimeve, pjesëmarrësit do të
analizojnë edhe raste konkrete studimore.

Kush duhet të marrë pjesë

Materialet e kursit të trajnimit

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët, teknikët
dhe specialistët që punojnë në impiantet e
trajtimit të ujërave të ndotura, të cilët përdorin
si metodë trajtimi pondet, lagunat ose shtretërit
me filtër dhe bimësi.

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Trajtimi
Sekondar i Ujërave të Ndotura – Pondet
Lagunat dhe Shtretërit me Filtër dhe Bimësi ”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Përshkruani metodat alternative të
trajtimit të ujërave të ndotur për
sistemt e vogla;

•

Identifikoni llojet e ndryshme të
pondeve dhe lagunave, si dhe
shpjegoni parimin e funksionimit të
tyre;

•

Shpjegoni komponentët përbërës dhe
parimin e trajtimi të shtretërve me filtër
dhe bimësi;

Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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TRAJTIMI SEKONDAR I UJËRAVA TË NDOTURA – PROCESET ME KULTURË
FIKSE
Përshkrimi i kursit
Filtri me pikim kosiderohet si metoda e trajtimit
sekondar që shfaq numrin më të vogël të
problemeve gjatë operimit, megjithatë disa
problematika ekzistojnë dhe efiçenca e trajtimit
varet tërësisht nga masat e ndërmarra për
kontrollin e tyre.

Ky kurs trajnimi adreson problematikat
kryesore të operimit dhe mirëmbajtjes së
filtrave me pikim, duke pajisur pjesëmarrësit
me njohuri të mjaftueshme për identifikimin
dhe rregullimin në kohë të tyre.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët, teknikët
dhe specialistët që punojnë në impiantet e
trajtimit të ujërave të ndotura, të cilët përdorin
si metodë trajtimi filtrat me pikim.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Kuptoni konceptet e trajtimit
metodave me kulturë fikse;

të

•

Shpjegoni principin e trajtimit dhe
parametrat e kontrollit të metodave të
trajtimit me kulturë fikse;

•

Identifikoni llojet e ndryshme të filtrave
me pikim;

•

Vendosni në punë, operoni
mirëmbani filtrat me pikim;

dhe

•

Njihni faktorët që tregojnë se filtri me
pikim nuk po funksionon siç duhet,
identifikoni burimet e problemit dhe
ndërmerrni veprime korrigjuese;

•

Merrni mostra të ujit në hyrje dhe dalje
të filtrit me pikim, interpretoni rezultatet
e analizave laboratorike dhe bëni
rregullimet e duhura në procesin e
operimit;

•

Hartoni një strategji për operimin e
filtrave me pikim;

•

Operoni filtrat me pikim gjatë kushte
jonormale;

•

Përllogaritni ngarkesën organike dhe
hidraulike të filtrave me pikim;

•

Inspektoni instalimin e filtrave me
pikim;

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Trajtimi
Sekondar i Ujit të Ndotur – Proceset me
Kulturë Fikse”. Përpos kësaj, pjesëmarrësit do
të pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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TRAJTIMI SEKONDAR I UJËRAVA TË NDOTURA – PROCESET ME LLUM
AKTIV
Përshkrimi i kursit
Proceset e trajtimit me llum aktiv janë metodat
më të përhapura të trajtimit sekondar, të cilat
në qoftë se operohen në mënyrën e duhur
prodhojnë ujin e trajtuar më cilësor krahasuar
me metodat e tjera bioligjike. Për arritjen e
eficencës së dëshiruar të trajtimit është e
rëndësishme të përdoren praktikat e duhura të
operimit, përllogariten saktë parametrat e
kontrollit si dhe të ndërmerren masat e duhura
për identifikimin dhe korrigjimin e problemeve.

•

Operoni proceset me llum aktiv gjatë
kushteve normale dhe jonormale;

•

Njihni faktorët që tregojnë se procesi
me llum aktiv nuk po funksionon siç
duhet, identifikoni burimet e problemit
dhe ndërmerrni veprime korrigjuese;

•

Përshkruani metodat që përdoren për
llogaritjen e sasisë së llumit të ricikluar
dhe llumit të larguar;

•

Përzgjidhni metodën për llogaritjen e
sasisë së llumit të ricikluar dhe llumit të
larguar më të përshtatshme për
impjantin tuaj;

•

Shpjegoni parametrat e kontrollit të një
dekantuesi sekondar dhe performoni
operimin dhe mirëmbajtjen e tij.

Metoda e trajnimit

Ky kurs trajnimi adreson problematikat
kryesore të operimit dhe mirëmbajtjes së
proceseve me llum aktiv duke pajisur
pjesëmarrësit me njohuri të mjaftueshme për
identifikimin dhe rregullimin në kohë të tyre.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët, teknikët
dhe specialistët që punojnë në impiantet e
trajtimit të ujërave të ndotura, të cilët përdorin
si metodë trajtimi proceset me llum aktiv.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Kuptoni konceptet e
metodave me llum aktiv;

trajtimit

•

Shpjegoni parimin e trajtimit dhe
parametrat e kontrollit të metodave të
trajtimit me llum aktiv;

•

Bëni dallimin midis llojeve të ndryshme
të processeve me llum aktiv;

•

Vendosni në punë, operoni dhe
mirëmbani proceset me llum aktiv;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve, do të
realizohet edhe një vizite studimore në një
impjant trajtimi ku ështe aplikuar metoda me
llum aktiv.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Trajtimi
Sekondar i Ujit të Ndotur – Proceset me Llum
Aktiv”. Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të
pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

të
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METODAT E TRAJTIMIT DHE MENAXHIMIT TË LLUMIT
Përshkrimi i kursit
Trajtimi i llumi të gjeneruar nga impjantet e
trajtimit, është po aq i rëndësishëm sa dhe
trajtimi i ujit të ndotur, duke qenë se ai
përmban të njëjtët mikroorganizma patogjen
dhe lëndë ndotëse që ndodhen në ujin e
ndotur. Procesi i trajtimit të llumit kalon në
fazat e trashimit, stabilizimit dhe largimit të ujit,
për realizimin e të cilave janë të disponueshme
teknologji dhe metodata të shumëllojshme.

•
•
•
•

•

•
•

Operoni metodat e trashimit të llumit
dhe korrigjoni problemet që mund të
hasen gjatë operimit të tyre;
Shpjegoni parimin e trajtimit të tretësve
aerobik dhe anaerobik;
Vendosni në funksionim, operoni dhe
mirëmbani
tretësit
aerobik
dhe
anaerobik;
Njihni faktorët që tregojnë se tretësit
aerobik dhe anaerobik nuk po
funksionon siç duhet, identifikoni
burimet e problemit dhe ndërmerrni
veprime korrigjuese;
Shpjegoni parimin e trajtimit të
metodave të përdorura për largimin e
ujit nga llumi të tilla si, shtretërit e
tharjes, presat ngjeshëse, centrifugat,
filtrat me presion dhe vakum;
Operoni metodat për largimin e ujit nga
llumi dhe korrigjoni problemet që mund
të hasen gjatë operimit;
Kuptoni metodat në dispozicion për
largimin dhe ripërdorimin e llumit të
trajtuar.

Ky kurs trajton llojshmërinë e metodave dhe
teknologjive të përdorura për trajtimin e llumit,
duke adresuar problematikat kryesore për
operimin, mirëmbajtjen dhe kontrollin e secilës
prej tyre. Gjithashtu në këte kurs trajtohen dhe
metodat e menaxhimit të llumit të trajtuar.

Metoda e trajnimit

Kush duhet të marrë pjesë

Materialet e kursit të trajnimit

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinierët, teknikët
dhe specialistët që punojnë në impiantet e
trajtimit të ujërave të ndotura.

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Metodat e
Trajtimit dhe Menaxhimit të Llumit”. Përpos
kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.

Objektivat e kursit të trajnimit

Tarifa e regjistrimit

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person

•
•

Kuptoni rëndësinë e trajtimit të llumit
dhe shpjegoni metodat e trajtimit;
Shpjegoni parimin e trajtimit të
metodave të trashimit të llumit tilla si,
trashuesit me gravitet, trashuesit me
flotim dhe trashuesit centrifugal;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime. Përveç marrjes së leksioneve
dhe diskutimeve, pjesëmarrësit do të
analizojnë edhe raste konkrete studimore.

Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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MATEMATIKA PËR PROFESIONISTËT E TRAJTIMIT TË UJËRAVE TË
NDOTURA
•
Përshkrimi i kursit
Për operimin dhe mirëmbajtjen e duhur të
impjanteve të trajtimi të ujërave të ndotura,
nevojitet
zotërimi
dhe
performimi
i
përllogaritjeve të ndryshme matematikore.

•

•

•
•
•

•
Ky kurs trajnimi ofron njohuri për llogaritjen
parametrave kyç, të domosdoshëm për
operimin effektiv të proceseve të ndryshme të
trajtimit, si grilat, rrerembledhësit, dekantuesit
primar dhe sekondar, filtrat me pikim, basenet
e ajrimit, ponded, lagunat dhe njësitë e trajtimit
të llumit.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për inxhinieret, teknikët
dhe operatorët që punojnë në impjantet e
trajtimit të ujërave të ndotura.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

•
•

Llogaritni sasinë e mbetjeve të ngurta
dhe rërës së larguar nga njësitë e
trajtimit paraprak;
Llogaritni parametrat operacional të
dekantuesve primar;
Vlerësoni nivelin e reduktimit të
kërkesës biokimike për oksigjen dhe
lëndëve në gjendje pezull në trajtimin
paraprak;

•

Kuptoni dhe llogaritni parametrat e
kontrollit të trajtimit sekondar, kur
përdoren metodat e filtrit me pikim,
llum aktiv, pondeve dhe lagunave;
Vlerësoni nivelin e reduktimit të
kërkesës biokimike për oksigjen dhe
lëndëve në gjendje pezull në trajtimin
sekondar;
Llogaritni sasinë e llumit të prodhuar
nga njësitë e trajtimit primar dhe
sekondar;
Llogaritni përqendrimin e grimcave në
llumit të prodhuar;
Llogaritni normën dhe kohën e
pompimit të llumit;
Llogaritni parametrat e kontrollit të
pajisjeve të trashjes dhe të tharjes së
llumit;
Kryeni llogaritjet e nevojshme për
funksionimin e shtretërve të tharjes së
llumit;
Kontrolloni
tretësit
aerobik
dhe
anaerobik të trajtimit të llumit;

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Matematika
për Profesionistët e Trajtimit të Ujërave të
Ndotura”. Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të
pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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LARGIMI I USHQYESVE – METODAT BIOLOGJIKE DHE KIMIKE
Përshkrimi i kursit
Përqëndrimet e larta të lëndëve ushqyese,
azotit dhe fosforit, ndikojnë negativisht në
ekosistemet ujore duke shkaktuar eutorfikimin
ose siç njihet ndryshe plakjen e tyre. Ndaj të
gjitha impjantet e trajtimit të ujërave të ndotura,
të cilët e shkarkojnë ujin e trajtuar në trupa
ujore të ndjeshme, duhet të reduktojnë nivelin
e azotit dhe fosforit për të arritur normën e
përcaktuar me ligj.

•

Kuptoni parimin e trajtimit të metodave
biologjike të largimit të fosforit;

•

Vendosni në funksionim, operoni dhe
mirëmbani, metodat e përdorura për
largimit të fosforit;

•

Kuptoni proceset e nitrifikimit dhe
denitrifikimit;

•

Pershkruani
ndryshimin
midis
nitrifikimit në proceset e trajtimit me
kulturë fikse dhe atyre me llum aktiv;

•

Operoni metodat e nitrifikimit dhe
denitrifikimit;

•

Kuptoni sesi largohet azoti duke
përdorur proceset e tilla si, largimi i
amonjakut, klorinimi dhe shkëmbimi i
joneve.

Metoda e trajnimit

Ky kurs trajnimi ka për qëllim të njohë
pjesëmarrësit me metodat më të përdorura për
largimin e ushqyesve nga ujërat e ndotur, si
dhe të shpjegoj procedurat e operimit dhe
mirëmbajtjes së tyre.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për teknikët dhe
specialistët që punojnë në impiantet e trajtimit
të ujërave të ndotura të cilët realizojnë largimin
e azotin dhe fosforin.

Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Largimi i
Ushqyesve – Metodat Biologjike dhe Kimike”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
për

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.

•

Kuptoni nevojën
ushqyesve;

largimin

e

•

Identifikoni llojet e sistemeve të
përdorura për largimin e azotit dhe
fosforit;

Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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PROCEDURAT LABORATORIKE DHE MARRJA E MOSTRAVE PËR UJIN E
NDOTUR

Përshkrimi i kursit
Njohja e procedurave laboratorike si dhe
zbatimi i duhur i tyre është një domosdoshmëri
për operimin e duhur dhe efektiv të impjanteve
të trajtimit të ujërave të ndotur.

• Merrni mostra përfaqësuese të ujit në
hyrje dhe dalje të proceseve të trajtimit;
• Përgatitni mostrat për tu analizuar
• Kuptoni
procedurat
e
përgjithme
laboratorike që përdoren për kryerjen e
analizave për kontrollin e impjantit të
trajtimit dhe monitorimin e cilësisë së ujit
të trajtuar;
• Njihni masat paraprake që duhet të
merren për realizimin e analizave
laboratorike;
• Kryeni
analizat
laboratorike
për
kontrollin e impjanteve të trajtimit, të tilla
si; lëndet e ngurta pezull, lëndët e
ngurta në total, dekantueshmëria,
oksigjeni i tretur, mosha e llumit, indeksi
i vëllimit të llumit, koha mesatare e
qëndrimit të mikroorganizmave etj.

Ky kurs trajnimi ka për qëllim të shpjegoj
procedurat laboratorike, që nga marrja e
mostrave përfaqësuese dhe të sakta deri tek
hapat që duhen ndjekur për realizimin e
analizave laboratorike, për secilin prej
parameterave të domosdoshëm për operimin
dhe kontrollin e impjanteve të trajtimi të
ujërave të ndotura.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për specialistët që
punojnë në laboratoret e impjanteve të trajtimit
të ujërave të ndotura.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Kuptoni konceptet bazë të procedurave
laboratorike;

• Kryeni
analizat
laboratorike
për
monitorimin e ujit të trajtuar të tilla si;
nevoja biologike për oksigjen, nevoja
kimike për oksigjen, lëndët në gjendje
pezull, azoti total dhe fosfori total.
Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë
pajisen me Manualin e
Laboratorike dhe Marrja
ndotur”. Përpos kësaj,
pajisen me certificatë.

kurs trajnimi, do të
Trajnimit “Procedurat
e Mostrave për Ujin e
pjesëmarrësit do të

Tarifa e regjistrimit

• Njihni dhe përdorni pajisjet laboratorike
në mënyrën e duhur;

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person

• Identifikoni rreziqet e mundshme gjatë
punës në laborator;

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

• Punoni të sigurt në laborator;

• Identifikoni aparaturat dhe teknikat e
marrjes së mostrave;
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KURSET E MENAXHIMIT
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MENAXHIMI
Përshkrimi i kursit
Ky kurs trajnimi është hartuar me qëllim që të
theksojë rolin e menaxhimit në ofrimin e një
shërbimi më cilësor për konsumatorët. Kursi
do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë me
përgjegjësitë e përditshme të menaxherëve si
komunikimi, krijimi dhe menaxhimi i ekipeve,
zgjidhja e problemeve dhe marrja e
vendimeve.

Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të përballuar sfidat e
përditshme
dhe
për
të
përmirësuar
performancën e shoqërive që drejtojnë.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs trajnimi mbi menaxhimin është hartuar
për profesionistët e shoqërive ujësjellës
kanalizime dhe është veçanërisht i vlefshëm
për drejtorët e përgjithshëm të shoqërive
ujësjellës kanalizime, drejtorët teknik dhe
menaxherët.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Komunikoni në mënyrë efektive;

•

Identifikoni karakteristikat kryesore të
një drejtuesi efektiv;

•

Përzgjidhni dhe përdorni stile efektive
të menaxhimit;

•

Krijoni dhe drejtoni ekipe;

•

Hartoni
plane
afatgjata
dhe
afatshkutra
për
të
përmbushur
misionin e shoqërisë;

•

Vendosni qëllime dhe objektiva për
zbatimin e planeve tuaja;

•

Përdorni
teknika
specifike
që
ndihmojnë në njohjen e hershme të
problemeve;

•

Analizoni problemet duke përdorur një
shumllojshmëri teknikash;

•

Punoni vetëm apo si pjesë e një ekipi
për të krijuar një listë gjithë përfshirëse
të zgjidhjeve të mundshme të
problemeve;

•

Përdorni mjete dhe teknika për të
marrë vendime efektive;

•

Komunikoni me grupet e njerëzve që
ka më shumë gjasa të ndikohen nga
vendimi para dhe pasi të merret ai;

•

Mbani nën vëzhgim
finaciare të shoqërisë.

perspektivën

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe raste konkrete
studimore.
Materialet e kursit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Menaxhimi”. Përpos
kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person.
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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MBIKËQYRJA
Përshkrimi i kursit
Ky kurs trajnimi thekson rolin e mbikëqyrësit
në përmbushjen e misionit dhe objektivave të
shoqërive
ujësjellës
kanalizime.
Kursi
fokusohet tek aftësitë dhe njohuritë që duhet të
ketë një mbikëqyrës mbi planifikimin,
koordinimin dhe motivimin e punonjësve me
qëllim që çdokush të punojë me efektivitet për
përmbushjen e objektivave.

•

Zgjidhni dhe përdorni një stil efektiv
menaxhimi;

•

Përdorni teknika të ndryshme për të
zgjidhur mosmarrëveshjet;

•

Përdorni strategji për të menaxhuar
me mirë kohën tuaj.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore.

Qëllimi kryesor i këtij kursi është që t’i pajisë
pjësëmarrësit me njohuri dhe teknika të
vlefshme mbikëqyrje për të përmirësuar
performancën
e
shoqërive
ujësjëllës
kanalizime.
Kush duhet të marrë pjesë

Përveç
marrjes
së
leksioneve
dhe
diskutimeve, pjesëmarrësit do të analizojnë
edhe raste konkrete studimore.

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtuesit e
departamentit të burimeve njerëzore, drejtuesit
e departamentit të marrëdhënieve me publikun
si dhe përgjegjësit e departamenteve.

Materialet e kursit të trajnimit

Objektivat e kursit të trajnimit

Tarifa e regjistrimit

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Identifikoni dhe përvetësoni aftësitë
kryesore të një supervizori;

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person

•

Hartoni një
njerëzore;

plan

të

burimeve

•

Motivoni dhe drejtoni punonjësit tuaj;

•

Koordinoni punën e ekipit tuaj;

•

Njihni përparësitë e punës në grup;
Komunikoni në mënyrë efektive
qëllimet, pritshmëritë dhe udhëzimet
për vartësit tuaj;

•

Delegoni
detyrat
me
qëllim
përmirësimin e performancës së
njësisë që drejtoni;

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Mbikëqyrja”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.

Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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AFTËSITË PERSONALE DHE PROFESIONALE
Përshkrimi i kursit
Ky kurs trajnimi parashtron aftësitë personale
dhe profesionale të domosdoshme për çdo
punonjës me qëllim përmbushjen në mënyrë
optimale të detyrave dhe përgjegjësive. Kursi
do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë me
standardet e një pune të mirë, etikën, punën
në grup, komunikimin, zgjidhjen e problemeve,
menaxhimin e kohës, zgjidhjen e konflikteve,
delegimin, vendimmarrjen dhe prezantimet
efektive.
Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të ushtruar me
kompetencë funksionin si dhe për të ndikuar
në përmirësimin e performancës së shoqësisë
së tyre.

•

•
•

•
•
•
•

Përdorni teknika specifike për njohjen
e hershme të problemeve dhe
zgjidhjen e tyre;
Analizoni një problem duke përdorur
një gamë teknikash;
Kuptoni përfitimet që rrjedhin nga
menaxhimi i kohës dhe kostot e
mosmenaxhimit;
Identifikoni stilet dhe teknikat e
ndryshme të zgjidhjes së konflikteve;
Kuptoni çfarë dhe si të delegoni;
Identifikoni nivelet e ndryshme të
vendimmarrjes;
Përgatitni dhe mbani prezantime
efektive.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe raste konkrete
studimore.
Materialet e kursit të trajnimit

Kush duhet të marrë pjesë

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Aftësitë
Personale dhe Profesionale”. Përpos kësaj,
pjesëmarrësit do të pajisen me certificatë.

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është i
vlefshëm për të gjithë punojësit e shoqërive
ujësjellës kanalizime.

Tarifa e regjistrimit

Objektivat e kursit të trajnimit

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

•
•
•

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.

Kuptoni përfitimet potenciale nga
zbatimi i një programi etike në
shoqërinë tuaj;
Njihni përfitimet e të punuarit në grup;
elementët thelbësor të grupeve
produktive;
Përzgjidhni mjetin më efektiv për të
komunikuar;
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ETIKA PËR PROFESIONISTËT E UJIT
Përshkrimi i kursit
Ky kurs trajnimi ka si qëllim ndërgjegjësimin
mbi rolin e etikës në sektorin e ujit. Kursi do të
trajtojë çështje të cilat kanë të bëjnë me
“integritetin e ujit”, vlerat dhe standardet etike,
elementët standard të një Kodi Etike si dhe
procesin që mund të ndiqet nga shoqëritë për
të hartuar kodin e tyre të etikës.
Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për t’u përballur me
dilemat etike gjatë ushtrimit të funksioneve të
tyre.

•

Implementoni standardet etike me
qëllim përforcimin e sjelljeve të
përshtatshme;

•

Njihni përmbajtjen standarde të një
Kodi Etike;

•

Njihni kuadrin ligjor në të cilin mund të
bazoheni për të hartuar një Kod Etike
të shoqërisë suaj.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe raste konkrete
studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Etika për
Profesionistët
e
Ujit”.
Përpos
kësaj,
pjesëmarrësit do të pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit

Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është i
vlefshëm për të gjithë punojësit e shoqërive
ujësjellës kanalizime, personelin e laboratorit
dhe atë të shërbimit të klientit.

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Kuptoni konceptin e “integritetit të
ujit”dhe rëndësinë e tij;

•

Njihni pasojat e korrupsionit në
sektorin e ujit;
Kuptoni përfitimet potenciale nga
zbatimi i një programi etike në
shoqërinë tuaj;

•
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MENAXHIMI FINANCIAR PËR MENAXHERËT JO-FINANCIERË
Përshkrimi i kursit
Menaxhimi
financiar
është
jetik
për
menaxhimin e përgjithshëm të shoqërive
ujësjellës kanalizime. Vendimet të cilat merren
pa kuptuar mirë pasojat financiare mund të
cënojnë performancën e shoqërisë. Ky kurs
trajnimi ka si qëllim ndërgjegjësimin e
pjesëmarrësve për rolin e menaxhimit
financiar.
Kursi do të trajtojë çështje të cilat kanë të
bëjnë me ciklin, rolet dhe mjetet e menaxhimit
financiar, kontabilitetin, kostot e shërbimit,
vendosjen e tarifave si dhe planifikimin e
kapitalit.
Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të përdorur
informacionin financiar për të marrë vendime
më të mira afatshkurtëra dhe afatgjata.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifikoni instrumentet e menaxhimit
financiar që mund të përdoren në një
shoqëri;
Përcaktoni kërkesën e të ardhurave
për një shoqëri;
Identifikoni shpenzimet operacionale
dhe ato të mirëmbajtjes;
Kuptoni parimet e Entit Rregullator të
Ujit në përcaktimin e tarifave;
Analizoni një strukurë tarife;
Identifikoni shpenzimet kapitale;
Analizoni faktorët që ndikojnë në
planifikimin e kapitalit;
Analizoni projektet kapitale;
Përcaktoni përfitimet financiare dhe jofinanciare të çdo projekti;
Analizoni kostot dhe përfitimet e çdo
projekti.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe raste konkrete
studimore.
Materialet e kursit të trajnimit

Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për menaxherët,
drejtorët e drejtorive si dhe për çdo punojës të
interesuar për të marrë njohuri thelbësore
financiare.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Kuptoni rolin e menaxherit financiar
dhe individëve të tjerë në shoqëri të
përfshirë në menaxhimin financiar;
•
Përdorni raportet financiare për të
analizuar performancën e shoqërisë;

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Menaxhimi
Financiar për Menaxherët Jo-Financierë”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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MENAXHIMI I EMERGJENCAVE
Përshkrimi i kursit
Ujësjellësat kanë përgjegjësi ligjore të
sigurojnë furnizim me ujë të sigurt për
konsumatorët
e
tyre
edhe
në
rast
emergjencash.
Shoqëritë
të
cilat
parapërgatiten mund t’i përballojnë në mënyrë
më efektive emergjencat dhe të riaftësohen
më shpejt pas tyre. Ky kurs trajnimi ka si qëllim
ndërgjegjësimin për rolin e planifikimit në
përballimin e emergjencave dhe zvogëlimin e
pasojave të tyre.
Kursi do të trajtojë çështje të cilat kanë të
bëjnë me shkaqet e emergjencave në
shoqëritë ujësjellës kanalizime, vlerësimin e
cënueshmërisë së komponentëve të sistemit
nga emergjencat dhe fatkeqësitë natyrore,
masat zbutëse për komponentët e sistemit si
dhe hartimin e një plani gatishmërie (plani
emergjencash).

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•
•

•
•
•

•

•
•
•

Kuptoni rëndësinë e planifikimit në rast
emergjencash;
Përcaktoni efektet e rreziqeve të
mundshme si pasojë e emergjencave
për çdo komponent të sistemit;
Identifikoni komponentët më kritik të
sistemit;
Identifikoni masat zbutëse për çdo
kategori të sistemit;
Hartoni masa për zbutjen e pasojave
të emergjencave në çdo kategori të
komponentëve të sistemit;
Kuptoni rëndësinë e planit të
gatishmërisë
për
rastet
e
emergjencave;
Njihni parimet bazë të një plani
gatishmërie;
Analizoni emergjencat dhe shkallën e
tyre;
Vlerësoni planin e ndërhyrjes dhe
gatishmërisë ndaj emergjencave.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime. Përveç marrjes së leksioneve dhe
diskutimeve, pjesëmarrësit do të analizojnë
edhe raste konkrete studimore.
Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për ta trajtuar me
efektivitet ciklin e plotë të manaxhimit të
emergjencave.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për menaxherët,
inxhinierët, teknikët si dhe stafin e operim
mirëmbajtjes.

Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Manaxhimi i
Emergjencave”. Përpos kësaj, pjesëmarrësit
do të pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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SHËRBIMI I KLIENTIT DHE MARRËDHËNIET ME PUBLIKUN
Përshkrimi i kursit
Shërbimi i klientit është një nga funksionet kyç
të çdo shoqërie ujësjellës kanalizime. Ky kurs
trajnimi thekson rolin e shërbimit të klientit dhe
marrëdhënieve me publikun në suksesin e
Shoqërive UK. Kursi do të trajtojë çështje që
kanë të bëjnë me parimet e shërbimit të
klientit, ndikimin e organizimit dhe personelit të
shërbimit të klientit në performancën tregtare
të shoqërisë, manaxhimin e bazës së të
dhënave të klientit, manaxhimin e përshtypjeve
dhe ankesave të klientit, manaxhimin e leximit
të matësave, faturimit dhe arkëtimit.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të përballuar sfidat e
përditshme të këtij shërbimi si dhe për të
përmirësuar
shërbimin
e
klientit
dhe
marrëdhëniet me publikun në shoqëritë e tyre.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për përgjegjësit,
specialistët, operatorët dhe azhornuesit e
shërbimit
të
klientit,
specialistët
e
marrëdhënieve me shtypin dhe publikun,
përgjegjësit dhe specialistët e sektorit të
shërbimit të matësave, si dhe përgjegjësit dhe
specialistët e sektorit të leximi.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Kuptoni rëndësinë e ofrimit të një
shërbimi të shkëlqyer ndaj klientit;
• Kuptoni se si qendrimi i punonjësit
ndikon në kënaqësinë e klientit;
• Kuptoni rëndësinë strategjike të një
njësie të dedikuar të shërbimit të
klientit;

•

Kuptoni rëndësinë e manaxhimit të
informacionit të klientit;
Njihni marrëdhënien mes manaxhimit
të bazës së të dhënave të klientit dhe
reagimit të shpejtë ndaj pyetjeve apo
kërkesave të klientëve;
Njihni rolin e marrëdhënieve dhe
komunikimit me publikun në vendosjen
e një imazhi pozitiv të shoqërisë;
Identifikoni variablat që ndikojnë
kënaqësinë e klientit;
Kuptoni rëndësinë e manaxhimit të
përshtypjeve të klientit;
Njihni rëndësinë e manaxhimit proaktiv
të ankesave të klientëve;
Zbatoni procedura të qarta të
manaxhimit të ankesave;
Kuptoni rolin e instalimit të matësave
të konsumit në zvogëlimin e humbjeve
të
ujit
dhe
përmirësimin
e
performancën tregtare të shoqërisë;
Kuptoni rëndësinë e vendosjes dhe
zbatimit të procedurave të qarta për
rastet e klientëve mos-pagues;
Përgatitni një strategji komunikimi
bazuar në nevojat e qytetarëve dhe në
këshillim të hapur me ta;

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime.Përveç marrjes së leksioneve dhe
diskutimeve, pjesëmarrësit do të analizojnë
edhe raste konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Shërbimi i
Klientit dhe Marrëdhëniet me Publikun”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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PASQYRAT FIANANCIARE DHE ROLI I TYRE NË VENDIMMARRJE
Përshkrimi i kursit
Raportimi financiar është thelbësor për
procesin e vendimmarjes.
Raportimi
fiananciar është gjithashtu një element i
rëndësishëm i besueshmërisë së investitorëve
dhe palëve të tjera të interesuara gjatë
procesit të vendimmarrjes në lidhje me njësinë
ekonomike. Kursi i trajnimit do të trajtojë
çështje që kanë të bëjnë me setin e plotë të
pasqyrave financiare dhe informacionin që
mbart secila prej tyre, rregullat për zbatimin e
politikave kontabël, llogaritë e arkëtueshme,
borxhin e keq, tatimin e shtyrë, provizionet,
aktivet e kushtëzuara, koston e kapitalit.

•

•

•
•

•
•

•
•

Identifikoni setin e plotë të pasqyrave
financiare dhe informacionin që mbart
secila prej tyre;
Shpjegoni rolin e pasqyrave financiare në
procesin e vendimmarrjes për nivelet e
larta të menaxhimit;
Kuptoni informacionin e pasqyrave
financiare karakteristike për shoqëritë UK;
Shpjegoni konceptet llogari të
arkëtueshme, borxh i keq dhe tatim i
shtyrë;
Dalloni provizionet nga detyrimet dhe
aktivet e kushtëzuara;
Dalloni konceptin e ruajtjes së kapitalit
financiar nga koncepti i ruajtjes së
kapitalit fizik;
Identifikoni zërat e kostos së kapitalit;
Kuptoni modelin e bazës së rregulluar të
aktiveve.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe pasqyra financiare reale
të shoqërive UK.

Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të ushtruar me
kompetencë funksionet e tyre në procesin e
hartimit dhe interpretimit të raporteve
financiare, me qëllim
përmirësimin e
performancës së shoqësisë duke lehtësuar
procesin e vendimmarrjes për nivelet e larta të
menaxhimit.

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Pasqyrat
Financiare dhe Roli i Tyre në Vendimmarrje”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.

Kush duhet të marrë pjesë

Tarifa e regjistrimit

Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për financierët dhe
shefat e financës.

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person

Objektivat e kursit të trajnimit

Materialet e kursit të trajnimit

Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Kuptoni rëndësinë dhe domosdoshmërinë
e raportimit financiar;
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KURSET NDËRDISIPLINORE
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MENAXHIMI I ASETEVE
Përshkrimi i kursit
Shumë menaxherë të shoqërive ujësjellës
kanalizime sot përballen me sfiden e reduktimit
të ujit pa të ardhura, ndërkohë që duhet të
rrisin nivelin e shërbimit, zgjerojnë rrjetin
shpërndarës për t’u përgjigjur rritjes së
popullsisë, të financojnë zëvendësimin dhe
mirëmbajtjen në kohë të aseteve ekzistuese, si
dhe të trajtojnë ujin e ndotur.

Mënyra së si një shoqëri ujësjellës kanalizime
menaxhon asetet përcakton suksesin në
adresimin e këtyre sfidave.
Një shoqëri mund të përmirësojë nivelin e
shërbimit, të zvogëlojë humbjet e ujit, të
reduktojë kostot si dhe të justifikojë tarifat nëse
e di se çfarë asetesh zotëron dhe çfarë
asetesh i nevojiten, kur dhe si t’i mirëmbajë
ose zëvendësojë ato, dhe si mund t’i operojë
ato.
Ky kurs trajnimi trajton të gjithë elementët bazë
për menaxhimin e aseteve me qëllim kryesor
rritjen e ndërgjegjësimit për rëndësinë e
menaxhimit të aktiveve.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
shoqërive ujësjellës kanalizime, kryeinxhinierët
dhe
inxhinierët,
kryefinancierët
dhe
menaxherët.

•

Kuptoni rëndësinë e menaxhimit të
aseteve;

•

Hartoni inventarin
shoqërisë suaj;

•

Përdorni sisteme të ndryshme renditje
për të vlerësuar gjendjen e aseteve;

•

Njihni çfarë është një sistem i
menaxhimit të aseteve dhe qëllimet e
tij;

•

Përcaktoni nivelin e shërbimit që
shoqëria duhet të sigurojë si dhe
mënyrën më efikasë për ta ofruar atë;

•

Përcaktoni asetet kritike si dhe të
identifikoni kostot e mundshme të
dëmtimit të tyre;

•

Identifikoni procedurat e përshtatshme
të operimit dhe mirëmbajtjes;

•

Njiheni me konceptet e menaxhimit të
kostove përgjatë gjithë ciklit të jetës së
aseteve;

•

Identifikoni burimet financiare për
financimin e programit të menaxhimit
të aseteve.

e

aseteve

të

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Menaxhimi i
Aseteve”. Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të
pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Njihni konceptin e menaxhimit të
aseteve dhe elementët kryesor të tij;
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MENAXHIMI I PERFORMANCËS NËPËRMJET BENCHMARKING
Përshkrimi i kursit
Një ndër sfidat kryesore me të cilën përballen
sot shoqëritë ujësjellës kanalizime është ajo e
përmirësimit të performancës. Kursi synon
ndërgjegjësimin e pjesmarrësve për ta
përdorur benchmarking para së gjithash si një
mjet të brendshëm të përmirësimit të
performancës. Kursi do të trajtojë çështje të
cilat kanë të bëjnë me programin e
përmirësimit të performancës, parakushtet për
një proces të suksesshëm benchmarking,
ndërlidhjen e aktiviteteve të benchmarking me
objektivat strategjikë, grumbullimin dhe
vlerësimin e të dhënave si dhe identifikimin
dhe përzgjedhjen e aktiviteteve parësore për
përmirësimin e performancës.
Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të përdorur
informacionin e grumbulluar dhe përpunuar
gjatë
procesit
të
benchmarking
për
përmirësimin e performancës së shoqërisë së
tyre.

•

Kuptoni rëndësinë e benchmarking si
një mjet për përmirësimin e
performancës;

•

Kuptoni rëndësinë e ndërlidhjes së
aktiviteteve të benchmarking me
objektivat strategjik;

•

Shpjegoni rëndësinë e vlerësimit të
performancës;

•

Dalloni cilësinë e informacionit gjatë
fazës së mbledhjes së të dhënave;

•

Kuptoni
domosdoshmërinë
verifikimit të të dhënave;

•

Kuptoni rëndësinë e kryerjes së një
analize të brendshme;

•

Analizoni prirjen për indikatorë të
caktuar;

•

Identifikoni
aktivitetet
përmirësimit e performancës;

•

Përzgjidhni aktivitetet parësore për
përmirësimin e performancës.

e

për

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe raste konkrete
studimore.
Materialet e kursit të trajnimit

Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për menaxherët
kryesorë dhe specialistët e raportimit.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Kuptoni çështjet që duhet të shqyrtohen
gjatë kalimit nga objektivat strategjike
në përmirësimin e performancës;

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Manaxhimi i
Performancës
nëpërmjet
Benchmarking”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

• Hartoni një program të plotë planesh
veprimi
për
përmirësimin
e
performancës;
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UDHËZUES PËR ANËTARËT E KËSHILLIT TË ADMINISTRIMIT TË
SHOQËRISË UJËSJELLËS KANALIZIME
Përshkrimi i kursit
Ky kurs trajnimi shërben si referencë për
individët që mbajnë poste kyç si në
administrimin e shoqërive ujësjellës kanalizime
ashtu edhe në këshillat e zgjedhur të
qeverisjes vendore. Trajnimi synon të rrisë
informimin
mbi
kompleksitetin
dhe
përgjegjësinë e administrimit të shërbimeve
UK.
Kursi do të trajtojë çështje që kanë të bëjnë
me organizimin dhe funksionimin e shoqërive
ujësjellës kanalizime, ligjet dhe rregulloret që
ndikojnë në drejtimin dhe operimin e
shoqërisë, rolin e rregullatorit ekonomik në
licensimin
dhe
aprovimin
e
tarifave,
instrumentat
dhe
metodologjitë
për
monitorimin e performancës së shoqërisë si
dhe planin e biznesit për të mbështetur
manaxhimin dhe mbikëqyrjen.

•
•
•
•

•
•

•

Kuptoni rolin dhe funksionin e
Administratorit dhe Asamblesë së
Përgjithshme të Shoqërive UK;
Njihni
komponentët
kryesor
të
sistemeve të furnizimit me ujë dhe
kanalizime dhe funksionin e tyre;
Kuptoni rolin e Entit Rregullator të Ujit
për licensimin e operatorëve që
ofrojnë shërbimet UK;
Kuptoni manaxhimin e integruar të
burimeve ujore, funksionin dhe detyrat
e
Këshillit
Kombëtar
të
Ujit,
Sekretariatit të tij Teknik, Inspektoratit
Shtetëror të Ujit, Këshillat dhe
Agjencitë e Baseneve;
Kuptoni rëndësinë e hartimit të një
plani biznesi për shoqërinë tuaj;
Dalloni rolin e Administratorit të
Shoqërisë kundrejt rolit të Këshillit të
Administrimit të Shoqërisë dhe
anëtarëve të tjerë të tij;
Kuptoni proceset e ndjekura nga
shoqëritë ujësjellës kanalizime për të
manaxhuar performacën e tyre;

Metoda e trajnimit

Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të përballuar sfidat e
përditshme në drejtimin e shoqërive ujësjellës
kanalizime dhe në përpjekjet për të
përmirësuar performancën e shoqërive që
drejtojnë.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për individët që janë
emëruar si drejtues të shoqërive ujësjellës
kanalizime,
anëtarë
të
Këshillit
të
Administrimit, si dhe çdo individ të interesuar
për shërbimet ujësjellës kanalizime në
Republikën e Shqipërisë.
Objektivat e kursit të trajnimit

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe raste konkrete
studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Udhëzues
për Anëtarët e Këshillit të Administimit të
Shoqërisë Ujësjellës Kanalizime”. Përpos
kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Njihni rolin, përgjegjësitë dhe detyrat e
secilit prej organeve drejtuese të
Shoqërive UK;
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PLANI I BIZNESIT PËR PËRMIRËSIMIN E PERFORMANCËS
Përshkrimi i kursit
Ky kurs trajnimi trajton hapat e nevojshëm që
duhet të ndërmerren për hartimin e një Plani
Biznesi 5-vjeçar për shoqëritë ujësjellës
kanalizime. Duke filluar nga analizimi i situatës
aktuale, identifikimi i objektivat strategjike,
konvertimi i tyre në plane konkrete për
përmirësimin e performancës deri tek
monitorimi dhe përditësimi i këtyre planeve.

Bashkë me këtë kurs është prodhuar një
template në Excel, me të cilin duke futur të
dhënat për vitin aktual, pjesëmarrësit mund të
parashikojnë dhe llogaritin në mënyrë
automatike treguesit e performancës për 5vitet e ardhshme.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtuesit e
departamentit ekonomik, inxhinierikë, shitjes,
dhe shërbimit me klientin.

•

Hartoni vizionin
shoqërisë UK;

dhe

misionin

e

•

Vlerësoni situatën aktuale
identifikoni çështjet prioritare;

•

Llogaritni kërkesën aktuale për ujë,
parashikoni kërkesën e ardhshme
dhe të vlerësoni ujin pa të ardhura;

•

Identifikoni problematikat e strukturës
organizative dhe të krijoni një
strukturë të re të përmirësuar;

•

Përcaktoni objektivat strategjike;

•

Hartoni një program të plotë planesh
veprimi
për
përmirësimin
e
përformancës;

•

Parashikoni buxhetin e operim
mirëmbajtjes, shpenzimeve kapitale
dhe nevojës totale për të ardhura;

•

Identifikoni faktorët që ndikojnë në
strategjinë e tarifave dhe përzgjidhni
strukturën e përshtatshme të tarifave;

•

Programoni kontrollin, monitorimin
dhe përditësimin e planit të biznesit;

dhe

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të fillojnë punën për hartimin e planit të
biznesit të shoqërisë së tyre.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Plani i
Biznesit për Përmirësimin e Performancës”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 122,000 lekë
për 3 persona.
Jo-anëtarët: 132,000 lekë për 3 persona.

Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe për 4 ditët e trajnimit.

Njihni strukturën, procesin dhe
elementët kryesore të planit të
biznesit;
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MENAXHIMI I HUMBJEVE TË UJIT - I
Përshkrimi i kursit
Volumi vjetor i humbjeve të ujit (uji pa të
ardhura) është një tregues i rëndësishëm si
për efiçencën e shpëndarjes së ujit, ashtu dhe
për proçedurat administrative të shoqërive
ujësjellës kanalizime (UK). Humbjet e ujit janë
shkaku kryesor i furnizimit me ujë me
ndërprerje dhe nën presionin. Mungesa e një
furnizimi të vazhdueshëm, pa ndërprerje, e
kombinuar me amortizimin e rrjetit, kontribojnë
në ndotjen e ujit të pijshëm.

Kursi është me interes dhe për inxhinerë
konsulentë, inxhinerë projektues, zyrtarë të
shëndetit publik, apo institucione të tjera
rregullatore dhe të ngjashme.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Identifikoni përfitimet e menaxhimit të
humbjeve të ujit;
• Njihni metodat e proçesit të auditimit;
• Shpjegoni
elementët
kryesorë
të
humbjeve administrative;
• Njihni strategjitë e menaxhimit të
rrjedhjeve;
• Kuptoni rëndësinë e zonave të matura të
shërbimit dhe të interpretoni rezultatet e
tyre;
• Identifikoni treguesit e perfomancës për
humbjet teknike dhe administrative;
• Identifikoni llojet e menaxhimit të
presionit;
• Shpjegoni zbatimin e programit të
monitorimit të presionit.
Metoda e trajnimit

Kontrolli i humbjeve të ujit, qoftë teknike ashtu
dhe ato administrative, përbën një nga sfidat
më të mëdha të Shoqërive UK.
Menaxhimi i humbjeve përmirëson cilësinë e
shërbimit të furnizimit me ujë, dhe ndikon
pozitivisht në qëndrueshmërinë financiare të
shoqërisë.
Ky kurs do t’ju ofrojë pjesëmarrësve, njohuritë
bazë të nevojshme për monitorimin dhe
menaxhimin e humbjeve të ujit. Metodat mbi
auditin e ujit, menaxhimin e zonave të matura
të shërbimit (DMA) dhe menaxhimin e
presionit, do të jenë disa nga temat kryesore
që do të trajtohen gjatë dy ditëve të trajnimit.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit teknik dhe të shpërndarjes,
inxhinierët e mirëmbajtjes dhe të shfrytëzimit,
inxhinierët e matjes, teknikët e bilancit, si dhe
menaxherët e faturimit dhe arkëtimit.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë raste konkrete
duke u angazhuar në zhvillimin e ushtrimeve
që përfshijnë përdorimin e të dhënave të
shoqërisë së tyre.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Menaxhimi i
Humbjeve të Ujit I”. Përpos kësaj, ju do të
pajiseni me çertifikatë e cila dëshmon
pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

49

MENAXHIMI I HUMBJEVE TË UJIT - II
Përshkrimi i kursit

Objektivat e kursit të trajnimit

Kursi i trajnimit mbi Menaxhimit të Humbjeve
të Ujit ll, vjen si një vazhdimësi e kursit të parë
mbi Menaxhimin e Humbjeve. Ky kurs do të
përshkruaj dhe shfaq nevojën e zbatimit të
programeve të reduktimit të humbjeve duke
theksuar gjithashtu rëndësinë e përmirësimit të
efiçencës tregtare në Shoqëritë UK nëpërmjet
praktikave më të mira ndërkombëtare lidhur
me matjen dhe treguesit e performacës së
efiçencës tregtare.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Njihni rëndësinë e menaxhimit të
kërkesës për ujë dhe rëndësinë e
matjes së ujit;
•

Përcaktoni sasinë e prurjes dhe
kërkesën për ujë në rastet kur nuk ka
matësa;

•

Njihni rëndësinë e efiçencës tregtare;

•

Identifikoni nivelin ekonomik të ujit pa
të ardhura;

•

Shpjegoni rëndësinë e përcaktimit të
përparësive ndërmjet komponentëve
për reduktimint e uji pa të ardhura;

•

Kuptoni rëndësinë e përcaktimit të
përparësisë ndërmjet komponentëve
për reduktimin e ujit pa të ardhura;

•

Plotësoni tabelën e bilancit të ujit;

•

Planifikoni një fushata ndërgjegjësimi
për konsumatorët.

Metoda e trajnimit

Pjesëmarrësit do të kuptojnë se pas
investimeve të mëdha për ndërtimin apo
rikostruksionin e rrjetit të sistemit të furnizimit
me ujë, kërkohet një menaxhim sa më i mirë,
për të siguruar efikasitet në operimin e sistemit
dhe shërbime me kosto më të ulët.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit teknik dhe të shpërndarjes,
inxhinierët e mirëmbajtjes dhe të shfrytëzimit,
inxhinierët e matjes, teknikët e bilancit, si dhe
menaxherët e faturimit dhe arkëtimit.
Gjithashtu, ky kurs synon në mënyrë të
vecantë pjesëmarrjen e profesionistëve të cilët
morën pjesë në kursin e parë të Menaxhimin
të Humbjeve të Ujit - I.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë raste konkrete
duke u angazhuar në zhvillimin e ushtrimeve
që përfshijnë përdorimin e të dhënave të
shoqërisë së tyre.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Menaxhimi i
Humbjeve të Ujit II”. Përpos kësaj, ju do të
pajiseni me çertifikatë e cila dëshmon
pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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KONTROLLI I RRJEDHJEVE
Përshkrimi i kursit
Kontrolli i rrjedhjeve përbën një nga sfidat
kryesore të shoqërive UK. Humbjet teknike, të
cilat përfshijnë rrjedhjet janë një nga
komponentet kryesor të ujit pa të ardhura. Ato
shkaktojnë dëmtime në rrjetin shpërndarës të
ujit dhe ndikojnë në cilësinë e tij të pijshëm.
Prandaj, kontrolli dhe menaxhimi i duhur i tyre
është i domosdoshëm.

• Identifikoni nivelin ekonomik të rrjedhjeve;
• Identifikoni disa prej teknikave të zbulimit
të rrjedhjeve dhe teknologjitë e përdorura;
• Rendisni kriteret për përzgjedhjen e
valvulave të reduktimit të presionit;
• Diskutoni mbi përzgjedhjen e matësve;
• Rendisni faktorët dhe komponentët që
duhet të merren parasysh kur projektohet
një DMA;
• Shpjegoni skemën tipike të një DMA-je;
• Diskutoni mbi menaxhimin e DMA-ve
duke
përfshirë
mirëmbajtjen
dhe
monitorimin e tyre;
• Rendisni dhe të shpjegoni llojet e
problemeve të DMA-ve.
Metoda e trajnimit

Gjatë këtij kursi trajnimi pjesëmarrësit do të
marrin njohuritë bazë të nevojshme mbi
zhvillimin e strategjive të menaxhimit të
rrjedhjeve dhe lokalizimin e tyre, si dhe të
shpjegojnë teknikat e menaxhimit të presionit
dhe mënyrën e projektimit të Zonave të Matura
të Shërbimit (DMA).
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për drejtorët e
departamentit teknik dhe të shpërndarjes,
kryeinxhinierët, inxhinierët e mirëmbajtjes dhe
të shfrytëzimit, inxhinierët e matjes dhe
inxhinerët projektues. Kursi është me interes
dhe për inxhinerë konsulentë.
Objektivat e kursit të trajnimit

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Kontrolli i
Rrjedhjeve”. Përpos kësaj, ju do të pajiseni me
çertifikatë e cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në
këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Identifikoni strategjitë bazë të kontrollit të
rrjedhjeve;
• Përshkruani treguesit e performancës për
rrjedhjet;
• Rendisni çështjet që duhet të merren
parasysh gjatë zhvillimit të një plani për
rrjedhjet;
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SIGURIA NË PUNË PËR PROFESIONISTËT E UJIT
Përshkrimi i kursit
Për një Shoqëri UK, siguria në punë duhet të
jetë një përgjegjësi e përbashkët, duke filluar
që nga drejtuesit e deri tek punonjësi më i
thjeshtë. Shumë prej detyrave të përditshme të
punonjësve mund të sjellin situata të
rrezikshme. Si rezulat, ata duhet të kenë
njohuritë bazë të sigurisë personale dhe të
zhvillojnë dhe zbatojnë programin për sigurinë
dhe shëndetin në punës.

• Identifikoni rolin e drejtuesve dhe të
punonjësve të tjerë në programin e
sigurisë;
• Identifikoni disa prej veprimeve të
pasigurta dhe lëndët kimike të rrezikshme
gjatë punës;
• Njihni veshjet mbrojtëse të duhura
gjatë punës;
• Evitoni dëmtimet fizike gjatë punës;
• Njihni infeksionet e mundshme dhe
sëmundjet infektive;
• Zbatoni hapat e rekomanduar për hyrjen
në hapësirat e mbyllura që shfaqin rrezik
gjatë punës;
• Njihni rreziqet nga rrymat elektrike dhe të
zbatoni masat e sigurisë të nevojshme
për funksionimin e pajisjeve elektrike;
• Operoni dhe mirëmbani pompat;
• Punoni të sigurt në trafik.
Metoda e trajnimit

Ky kurs trajnimi do të identifikoj rreziqet e
mundshme
gjatë
punës
dhe
masat
parandaluese që duhet të ndërmerren me
qëllim shmangien e aksidenteve. Gjithashtu,
kursi do të theksojë rëndësinë e krijimit të
programeve të sigurisë.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për punonjesit e
departamentit
teknik,
duke
përfshirë
kryeinxhinierët, inxhinierët, teknikët dhe
laborantët.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Mendoni për sigurinë në punë;
• Shpjegoni se çfarë është një program për
sigurinë në punë;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Siguria në Punë për
Profesionistët e Ujit”. Përpos kësaj, ju do të
pajiseni me çertifikatë e cila dëshmon
pjesëmarrjen tuaj në këtë trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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MIRËMBAJTJA E PAJISJEVE - MOTORRAT, POMPAT DHE VALVULAT PËR
PROFESIONISTËT E UJIT TË NDOTUR DHE TË PIJSHËM
Përshkrimi i kursit
Mirëmbajta e duhur dhe në kohë e pajisjeve e
mban sistemin e furnizimit me ujë dhe
kanalizime në kushte të përshtatshme pune.
Mirëmbatja e pajisjeve mund të jetë
parandalues, riparuese dhe emergjente.

Ky kurs trajnimi ka për qëllim të identifikoj llojet
e pompave, motorëve dhe valvulave si pajisje
shumë të rëndësishme në sistemin UK si dhe
të shpjegoj programin për mirëmbatjen e tyre.
Gjithashtu, do të paraqes zgjidhjen e
problemeve të ndryshme gjatë operimit të
këtyre pajisjeve.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për punonjesit e
departamentit
teknik,
duke
përfshirë
kryeinxhinierët, inxhinierët e operimit dhe
mirëmbajtjes si dhe teknikët.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
• Zhvilloni një program mirëmbajtjeje për
pajisjet në sistemin UK;
• Planifikoni dhe kryeni mirëmbajtjen e
pajisjes në intervalet e duhura dhe sipas
udhëzimeve të prodhuesve;

• Njihni simptomat që tregojnë mos
funksionimin e duhur të pajisjeve dhe
identifikoni burimin e problemit dhe të
merrni masa për riparimin e tij;
• Identifikoni pajisjet e sigurisë në punë;
• Njihni llojet e motorëve dhe idetifikoni llojet
e problemeve të motorëve dhe burimin e
tyre;
• Njihni hap pas hapi procedurën për një
zgjidhje efektive të problemeve;
• Identifikoni procedurën për inspektimin fizik
për mirëmbajtjen e motorëve;
• Njihni llojet e pompave dhe mirëmbajtjen e
duhur për secilën prej tyre;
• Listoni shkaqet më të shpeshta të avarive
dhe zgjidhjen e problemeve;
• Identifikoni
llojet
e
valvulave
dhe
procedurat e mirëmbajtjes për çdo lloj
valvule.
Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë edhe raste
konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Mirëmbajtja e
Pajisjeve - Motorrat, Pompat dhe Valvulat për
Profesionistët e Ujit të Ndotur dhe të Pijshëm”.
Përpos kësaj, ju do të pajiseni me çertifikatë e
cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në këtë
trajnim.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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MATEMATIKA E PËRGJITHSHME PËR PROFESIONISTËT E FURNIZIMIT ME
UJË DHE KANALIZIME
Përshkrimi i kursit
Aftësia për të kryer llogaritje matematikore
është domosdoshmëri për operimin dhe
mirëmbajtjen e sistemeve të furnizimit me ujë
dhe kanalizime.
Ky kurs përmbledh njohuritë themelore
matematikore që duhet të zotërohen nga
operatorët dhe teknikët që punojnë në sektorin
e ujit, për të realizuar në mënyrë efektive
punën e tyre të përditshme.

•

Zhvilloni strategji
problemave;

për

•

Zgjidhni
problemat
dhe
gjeni
ndryshoret e panjohura brenda
formulës

•

Llogaritni perimetrin, sipërfaqen dhe
vëllimin e objekteve;

•

Konvertoni presionin nga bar në lartësi
vertikale të ujit në metra;

•

Llogaritni fuqinë dhe efiçencën e
pompave;

•

Llogaritni shpejtësinë dhe prurjen e
ujit;

•

Llogaritni dozat e kimikateve;

•

Kryeni llogaritjet
përbëra;

e

zgjidhjen

e

mostrave

të

Metoda e trajnimit

Veprimet bazë aritmetike, konvertimi i njësive,
zgjidhja e ekuacioneve, gjetja e vlerës së
panjohur, përllogaritja e perimetrit, sipërfaqes,
vëllimit, shpejtësisë, prurjes, presionit të ujit, si
dhe koncepti i balances së masës, janë disa
nga tematikat kryesore që trajtohen në këtë
kurs trajnimi.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për brigadierët,
hidraulikët dhe operatorët e sektorit të
furnizimit me ujë dhe kanalizime.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

Përdorni
gjuhën,
simbolet
nocionet matematikore;

•

Konvertoni njësitë matëse;

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime. Përveç marrjes së leksioneve dhe
diskutimeve, pjesëmarrësit do të analizojnë
edhe raste konkrete studimore.
Materialet e kursit të trajnimit
Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Matematika e
Përgjithshme për Profesionistët e Furnizimit
me Ujë dhe Kanalizime”. Përpos kësaj,
pjesëmarrësit do të pajisen me certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.

dhe
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EFEKTIVITETI I ENERGJISË NË SHOQËRITË UJËSJELLËS KANALIZIME
Përshkrimi i kursit
Shumë shoqëri ujësjellës kanalizime kanë
kosto energjie që përbëjnë 30-40% të kostove
direkte operative. Ky kurs trajnimi ofron një
metodologji të përgjithshme për t’u përdorur
nga shoqëritë ujësjellës kanalizime për
vetëvlerësimin e efektivitetit të energjisë të
secilit komponent të sistemeve dhe impianteve
të tyre të furnizimit me ujë dhe kanalizimeve.
Kursi do të trajtojë zbatimin e një programi
auditimi të energjisë nëpërmjet disa fazave si
përcaktimi se ku dhe sa energji përdoret në
sistem, nivelin e efektivitetit, masa të veçanta
që duhen zbatuar për të ulur konsumin dhe
koston, analizën e normës fitim-kosto ose
leverdinë ekonomike të këtyre veprimeve, si
dhe metodat për vlerësimin dhe monitorimin e
rezultateve.

pijshëm dhe të ndotur si dhe të stacioneve të
pompave.
Objektivat e kursit të trajnimit
Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kuptoni rëndësinë e zbatimit të një
programi efektiviteti energjie;
Identifikoni të dhënat e nevojshme për
të realizuar auditimin e energjisë së
shoqërisë suaj;
Kryeni matje të parametrave elektrik
dhe hidraulik;
Llogaritni humbjet e energjisë së
konduktorëve
elektrik
dhe
transformatorëve;
Llogaritni efektivitetin e motorave
elektrik dhe të pompave;
Analizoni indikatorët e energjisë
bazuar në të dhënat historike;
Identifikoni dhe vlerësoni mundësi për
kursimin e energjisë;
Kuptoni rëndësinë e përdorimit të
energjive të rinovueshme.

Metoda e trajnimit
Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në PowerPoint, të ndërthurura me
diskutime dhe raste studimore. Përveç marrjes
së leksioneve dhe diskutimeve, pjesëmarrësit
do të analizojnë edhe raste konkrete
studimore.
Materialet e kursit të trajnimit

Pjesëmarrësit do të pajisen me njohuritë dhe
aftësitë e nevojshme për të realizuar auditimin
e energjisë së komponentëve të impianteve të
tyre.
Kush duhet të marrë pjesë
Ky kurs është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm për menaxherët dhe
stafin teknik përgjegjës të operimit dhe
mirëmbajtjes së impianteve të trajtimit të ujit të

Pjesëmarrësit në këtë kurs trajnimi, do të
pajisen me Manualin e Trajnimit “Efektiviteti i
Energjisë në Shoqëritë Ujësjellës Kanalizime”.
Përpos kësaj, pjesëmarrësit do të pajisen me
certificatë.
Tarifa e regjistrimit
Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 22,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 25,000 lekë për person.
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM MBI SISTEMET SCADA PËR PROFESIONISTËT
E UJËSJELLËS KANALIZIME
•

Njihni llojet e ndryshme të sensorëve
dhe konvertitorëve;

•

Lexoni pajisjet matëse dhe të bëni
rregullime të duhura në funksionimin e
pajisjeve të impiantit të trajtimit;
Identifikoni simptomat e problemeve në
sistemet e matjes dhe kontrollit;
Identifikoni detyrat që mund të kryhen
duke përdorur kompjutera dhe
programe kompjuterike;
Njihni gabimet që mund të behen nga
operatorët gjatë përdorimit të
kompjuterave;
Vlerësoni komponentët e kompjuterit
dhe programet kompjuterike;
Kuptoni përdorimin e programeve
SCADA në impiantet e trajtimit të ujit të
pijshëm dhe të ujërave të ndotura;

Përshkrimi i kursit
Sistemet e automatizuara të matjes dhe të
kontrollit janë thelbësore për funksionimin
efektiv të çdo impianti trajtimit të ujit të pijshëm
apo ujërave të ndotura. Këto sisteme lejojnë
më shumë fleksibilitet dhe kontroll më të madh
të impiantit si dhe sigurojnë të dhëna të plota
dhe në kohë, duke ndihmuar në marrjen e
vendimeve dhe zgjidhjen e avarive në sistem.

•
•

•

•
•

Metoda e trajnimit
Ky kurs trajnimi ka për qëllim të njohë
pjesëmarrësit me bazat e sistemeve të
automatizuara të matjes, sensorëve dhe
programeve kompjuterike të përdorura për
operimin e duhur dhe kontrollin e impianteve të
trajtimit të uji të pijshëm dhe ujërave të
ndotura.

Trajnimi është i bazuar në leksione të
prezantuara në Power Point, të ndërthurura
me diskutime dhe raste studimore. Përveç
marrjes së leksioneve dhe diskutimeve,
pjesëmarrësit do të analizojnë raste konkrete
duke u angazhuar në zhvillimin e ushtrimeve
që përfshijnë përdorimin e të dhënave të
shoqërisë së tyre.

Kush duhet të marrë pjesë

Materialet e kursit të trajnimit

Ky trajnim është hartuar për profesionistët e
shoqërive ujësjellës kanalizime dhe është
veçanërisht i vlefshëm inxhinieret, teknikët dhe
specialist që punojnë në impiantet e trajtimit të
ujit të pijshëm dhe ujit të ndotur dhe janë
përgjegjës për operimin e sistemeve SCADA.

Si pjesëmarrës në këtë kurs, ju do të pajiseni
me Manualin e Trajnimit “Vështrim i
Përgjithshëm mbi Sistemet SCADA për
Profesionistët e Ujit të Pijshëm dhe Ujit të
Ndotur”. Përpos kësaj, ju do të pajiseni me
çertifikatë e cila dëshmon pjesëmarrjen tuaj në
këtë trajnim.

Objektivat e kursit të trajnimit

Tarifa e regjistrimit

Në fund të këtij kursi trajnimi, ju do të jeni të
aftë të:
•

•

Njihni rëndësinë e sistemeve të
automatizuara të matjes dhe kontrollit
për operimin e pajisjeve të trajtimit;
Kuptoni përdorimet e sensorëve;

Anëtarët e SHUKALB/SHUKOS: 13,000 lekë
për person
Jo-anëtarët: 16,000 lekë për person
Kjo tarifë përfshin materialet e kursit, drekat,
dhe pushimet për kafe.
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