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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1- Florent Dobroshi 
Emri dhe mbiemri Florent Dobroshi 

Datëlindja dhe vendlindja 05.05.1961, Prizren 

Grada shkencore Doktor shkence 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Profesor Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2011 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë 

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota 
mesatare  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë, dega Teknologjisë, 
1986, 7.35 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Zagrebit, Fakulteti Teknologjisë, 
Inxhininieria kimke, provimet e mbaruara. 

Ekuivalentimi me 300 kredi të Fakultetit të 
përfunduar me nivelin master.  

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Universiteti i Shkencave Natyrore-Tiranë, 
departamenti Inxhinieria kimike, doktor i 
shkencave, 1997, (nostrifikimi me 05.11.21012, 
Nr.ref.6/3252   

 
 

Kandidati 2- Agron Veliu 
Emri dhe mbiemri Agron Veliu 

Datëlindja dhe vendlindja 25.01.1975, Polac-Skenderaj 

Grada shkencore Doktor i shkencave teknike 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota 
mesatare  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë, dega Teknologjisë, 
Inxhinier i diplomuar i Teknologjisë, 2000, 7.56 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

 Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë, dega Teknologjisë,     
Magjistër i  Teknologjisë, 2003, 9.90 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë, dega Teknologjisë,    
Doktor i shkencave teknike (nga lëmi i              
Teknologjisë, 2009 

 

 
Kandidati 3- Besa Veseli 
Emri dhe mbiemri Besa Veseli 

Datëlindja dhe vendlindja 03.09.1982, Mitrovicë 

Grada shkencore Master i shkencave 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota 
mesatare  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë, dega Teknologjisë, 
drejtimi i Inxhinierisë dhe i Mbrojtjes së Mjedisit, 
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2006, 7.92 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë, Lëmia e Teknologjisë-
Mbrojtja e Ambientit, Mastër i shkencave teknike, 
2009, edhe Master i dytë në                                       
Kolegjin e Menaxhmentit Internacional “Globus”-
Prishtinë, 2012, 8.66 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Ka Vërtetimin nga Universiteti i Bujqësisë Tiranë, 
Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit, që dëshmon se 
e ka të regjistruar doktoraturën në fushën e 
mjedisit 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, 
varësisht nga numri i kandidatëve.  

 
1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1., 

1. Kandidati- Florent Dobroshi 
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor*  4 
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 2 3 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor           

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 1 1 

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 4  
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”   2 

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 
studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar si 
autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
4 

 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 

duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 

shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 

është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 

për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

Në bazë të dhënave të ofruara Kandidati Florent Dobroshi ka të publikuara këto punime si autor 

dhe koautor në revistat shkencore ndërkombëtare me recension ndërkombëtar  

 

- F.Dobroshi, I.Malollari, B.Baruti, N.Lajqi, D.Salihi, M.Kelmendi – “Study on 

Contamination of Surface Waters in Mitrovica Suburban Area”, JIEAS (Journal 

International Environmental Application & Science), Vol.10(2): 228-232 (2015).                        

ISSN: 1307-0428, Global Impact Factor (GIF) 0.625, www.jieas.com 

 

- Florent Dobroshi, Ilirjan Malollari – “Research of the content of the water drainage 

landfill Peja”, (IJEES) International Journal of Ecosystems and Ecology Science, 

Vol.5(3): 305-310 (2015), ISSN 2224-4980, IndexCopernicus, www.ijees.com 

 

- Florent DOBROSHI, Ilirjan MALOLLARI – “PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF 

DRINKING WATE IN SEVERAL VILLAGES IN THE MUNICIPALITY OF ZVECAN”, 

Scientific Researches of the Union of Scientista in Bulgaria-Plovdiv, 25-26. December. 

2012, Plovdiv, (2013), Vol.XV. 35-39, ISSN 1311-9419. 

 

- Dilaver SALIHU, Kemajl KURTESHI, Fatos REXHEPI, Blerim BARUTI, Florent 

DOBROSHI, Ilmije VLLASAKU – “INVESTIGATION OF PHYSICO-CHEMICAL 

PROPERTIES OF DRY-CHEESE ‘RONA’ DURING MATURATION”, Scientific 

Researches of the Union of Scientista in Bulgaria-Plovdiv, Vol.X, 25-26. December. 

2012, Plovdiv, 2013, 182-185, ISSN 1311-9419 

 

- B.Baruti, I,Malollari, S.Ferati, N.Lajqi, S.Hoda, M.Kelmendi, F.Dobroshi, P.Hoxha – 

“Environmental Impacts of Wastewater Discharged from Kosovo Thermal Power Plants 

into Sitnica River”, JEPE (Journal of Environmental Protection and Ecology), Vol.15, 

No.3,819-824, ISSN:1311-5065, Impact Factor 0.369, http://www.gen.teithe.gr/~bena 

 

- Fatos Rexhepi, Sokol Abazi, Florent Dobroshi – “Compare of Three Derivatization 

Methods and Determination of Fatty Acid by GC/MS in Egg Yolk” JIEAS (Journal 

International Environmental Application & Science), Vol.8(1): 115-118(2013). ISSN: 

1307-0428, Global Impact Factor (GIF) 0.625. www.jieas.com 

 

- I.Malollari, T.Hema, B.Baruti, F.Dobroshi, P.Hoxha – “Reuse of Phosphates Recoverd 

from Sewage Treatment Plants”, JEPE (Journal of Environmental Protection and 

Ecology), Vol.4, No.3, 717-727 (2003), ISSN:1311-5065, Me Impact Factor, 

http://www.gen.teithe.gr/~bena 
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- P.Kotori, I.Malollari, E.Shehu, F.Dobroshi, – “Mercury Removel from Solid Wastes in 

Area of Chlor-Alkali Factory Using Leaching Processes”, JEPE (Journal of 

Environmental Protection and Ecology), Vol.7, No.1 (2006), 120-128, ISSN:1311-5065, 

Me Impact Factor http://www.gen.teithe.gr/~bena 

 
2. Kandidati- Agron Veliu 
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve 
shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë origjinalitetin dhe ndikimin e punës 
së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 

rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor* 3  
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 2  

yPublikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 1  

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 1  
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë 5  
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 1  

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 12  

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 
studimeve themelore –Master 

  

 
 

Kandidati në bazë të dhënave të ofruara përmes abstrakteve dëshmon këto publikime: 

 

-Agron Veliu, Afrim Syla - “Air pollution with particulate matter and heavy metals of Kosova 

Thermal Power Plant”, JIEAS (Journal International Environmental Application & Science), 

Vol.3(4): 280-287(2008). ISSN: 1307-0428, Global Impact Factor (GIF) 0.625, www.jieas.com 
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-Agron Veliu, Sadri gashi, Musa Rizaj - “Air monitoring at Feronikeli smelter and influence in the 

environment” - JIEAS (Journal International Environmental Application & Science), Vol.4(4): 

428-432 (2009). ISSN: 1307-0428, Global Impact Factor (GIF) 0.625, www.jieas.com 

 

-Agron Veliu, Shefqet Mekaj - “The determination of deposited dust and heavy metals in the 

industrial area Feronikeli smelter”, JIEAS (Journal International Environmental Application & 

Science), Vol.5(3): 364-368 (2010) Global Impact Factor (GIF) 0.625 www.jieas.com 

 

-Afrim Syla, Agron Veliu, Kadri Berisha, Emin Karakashi, Islam Fejza - “The determination of 

some trace elements (Pb, Cd and Zn) in fine particles PM10 in Mitrovica urban atmosphere”, 

JIEAS (Journal International Environmental Application & Science), Vol.2(3&4): 51-56 (2007). 

ISSN: 1307-0428, Global Impact Factor (GIF) 0.625,www.jieas.com 

 

-Raif Bytyçi, Osman Berisha, Agron Veliu - “Rehabilation of emty areas from exploration of 

Kosovo lignite”, JIEAS (Journal International Environmental Application & Science), Vol.6(2): 

285-289 (2011). ISSN: 1307-0428, Global Impact Factor (GIF) 0.625, www.jieas.com 

 
3.Kandidati- Besa Veseli 
 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor*   
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 2  

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor  2 

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 2  
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor  7 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 8  

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   
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(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 
studimeve themelore –Master 

  

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
 
Në bazë të dhënave të ofruara, Kandidatja Besa Veseli ka të publikuara dy punime si koautor 

në revistat shkencore ndërkombëtare Journal of Internacionaiti Environmental Application & 

Science (JIEAS), October, 2008, ISSN: 1307-0428, Global Impact Factor (GIF) 0.625, 

www.jieas.com 

 

 dhe punimi tjetër në Inetrantional Journal of Ecosystems and Ecology Sciences (IJEES). (nuk 

e ka të shënuar datën e publikimit e as Vëllimin) ISSN: 2224-4980, IndexCopernicus 

www.ijees.com 

 

Asnjë nga punimet nuk janë të ofruara, përveq paraqitjes në Biografi(CV). 
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Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  
1.Kadidati- Florent Dobroshi 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. I 

Citimev
e 

1. F.Dobroshi, I.Malollari, B.Baruti, N.Lajqi, D.Salihi, 

M.Kelmendi – “Study on Contamination of Surface 

Waters in Mitrovica Suburban Area”, JIEAS (Journal 

International Environmental Application & Science), 

(2015), Vol.10(2): 228-232. www.jieas.com 

X   

2. Florent Dobroshi, Ilirjan Malollari – “Research of the 

content of the water drainage landfill Peja”, IJEES 

(International Journal of Ecosystems and Ecology 

Science), (2015), Vol.5(3): 305-310, www.ijees.com 

X   

3. Florent DOBROSHI, Ilirjan MALOLLARI – 

“PHYSICAL AND CHEMICAL ANALYSIS OF 

DRINKING WATE IN SEVERAL VILLAGES IN THE 

MUNICIPALITY OF ZVECAN”, Scientific Researches 

of the Union of Scientista in Bulgaria-Plovdiv, (2013), 

Vol.XV, 35-39. 

 X  

4. Dilaver SALIHU, Kemajl KURTESHI, Fatos 

REXHEPI, Blerim BARUTI, Florent DOBROSHI, Ilmije 

VLLASAKU – “INVESTIGATION OF PHYSICO-

CHEMICAL PROPERTIES OF DRY-CHEESE 

‘RONA’ DURING MATURATION”, Scientific 

Researches of the Union of Scientista in Bulgaria-

Plovdiv, 25-26. December. 2012, Plovdiv, (2013), 

Vol.X,182-185. 

 X  

5. B.Baruti, I,Malollari, S.Ferati, N.Lajqi, S.Hoda, 

M.Kelmendi, F.Dobroshi, P.Hoxha – “Environmental 

Impacts of Wastewater Discharged from Kosovo 

Thermal Power Plants into Sitnica River”, JEPE 

(Journal of Environmental Protection and Ecology), 

(2014), Vol.15, No.3, 819-824, 

http://www.gen.teithe.gr/~bena 

X   

6. Fatos Rexhepi, Sokol Abazi, Florent Dobroshi – 

“Compare of Three Derivatization Methods and 

Determination of Fatty Acid by GC/MS in Egg Yolk” 

JIEAS (Journal International Environmental 

X   
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Application & Science), (2013), Vol.8(1): 115-118, 

www.jieas.com 

7. P.Kotori I.Malollari, E.Shehu, F.Dobroshi – “Mercuri 

Removal from Solid Wastes in Area of Chlor Alkali 

Factory Using Leaching Processes”, JEPE (Journal of 

Environmental Protection and Ecology), (2006), Vol.7, 

No.1, 120-128 http://www.gen.teithe.gr/~bena 

X   

8. I.Malollari, T.Hema, B.Baruti, F.Dobroshi, P.Hoxha – 

“Reuse of Phosphates Recoverd from Sewage 

Treatment Plants”, JEPE (Journal of Environmental 

Protection and Ecology), (2003), Vol.4, No.3, 717-727 

http://www.gen.teithe.gr/~bena 

X   

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 

nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 

këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 

raportin e recensionit. 

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata 
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension 
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar 
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men» 
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të 
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat, nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbëshetur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

Kandidati punimet i ka të publikara në revista ndërkombëtare me recension 
ndërkombëtar dhe shumicën edhe me impakt faktor, gjë që kalon edhe umrin e 
publikimeve që janë të nevojshme për thirrjen akademike që konkuron në katër vitet e 
fundit. 
Më lartë janë të dhënat për publikime dhe në revistat përkatëse me Impakt faktor (vlera 
e saj) dhe pa impakt faktor por me recension ndërkombëtar. 

 

 
2. Kadidati- Agron Veliu 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. I 

Citimev
e 

1. Agron Veliu, Afrim Syla - “Air pollution with particulate 
matter and heavy metals of Kosova Thermal Power 

X   



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
10 

 

Plant”, JIEAS (Journal International Environmental 
Application & Science), (2008) Vol.3(4): 280-287, 
www.jieas.com 

2. Agron Veliu, Sadri gashi, Musa Rizaj - “Air monitoring at 
Feronikeli smelter and influence in the environment” - 
JIEAS (Journal International Environmental Application & 
Science), (2009) Vol.4(4): 428-432 www.jieas.com 

X   

3. Agron Veliu, Shefqet Mekaj - “The determination of 

deposited dust and heavy metals in the industrial area 

Feronikeli smelter”, JIEAS (Journal International 

Environmental Application & Science), (2010) Vol.5(3): 

364-368 www.jieas.com 

X   

4. Afrim Syla, Agron Veliu, Kadri Berisha, Emin Karakashi, 
Islam Fejza - “The determination of some trace elements 
(Pb, Cd and Zn) in fine particles PM10 in Mitrovica urban 
atmosphere”, JIEAS (Journal International Environmental 
Application & Science), (2007) Vol.2 (3&4): 51-56 
www.jieas.com 

X   

5. Raif Bytyçi, Osman Berisha, Agron Veliu - “Rehabilation 
of emty areas from exploration of Kosovo lignite”, JIEAS 
(Journal International Environmental Application & 
Science), (2011) Vol.6(2): 285-289  www.jieas.com 

X   

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  

Publikimet e kandidatit që i plotësojnë kriteret dy si koautor dhe tre si autor janë në 
revistën e njejtë JIEAS dhe janë vite më parë 

 
3. Kadidati- Besa Veseli 
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. i 

Citimev
e 

1. A.Musliu, B.Veseli, Sh.Strellci, Dr.A.Vitaku, “Lead 

poisoning and Blood Lead Level Mitrovica Region, 

Republic of Kosova”, JIEAS, October, 2008. 

X   

2. Nexhat Balaj, Llazar Haxhinasto, Valbona Puka, Besa 

Veseli, “TOWWARD A LANDSCAPE ECOLOGY OF 

CITIES-BEYON BULDINGS, TREES AND URBAN 

PARKS IN PRISHTINA, KOSOVO”, (IJEES). 

X   

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  

Të dy punimet është koautore dhe publikimet janë vite më par 
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2. Përvoja në mësimdhënie universitare-
1. Florent Dobroshi 
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku 
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante 
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Kandidati ka gradat shkencore Inxhinier i diplomuar i teknologjisë, Ekuvalentimin me 300 kredi, 
Doktoratën e ryer në Universitetin e Tiranës të nostrifikuar në Prishtinë me numër ReA 6/3252, 
datë 05/11.2012. 
Punën në Universitetin Publik të Prishtinës e ka filluar prej të vitit akademik 1997, së pari 
Asistent, pastaj Asistent i Lartë, Ligjërues i Autorizuar dhe Profesor Asistent në dy zgjedhjet e 
fundit. 
Ka qenë aktiv në përpilimin e programeve-Syllabuseve studimore për lëndët që konkuron 

 

Kandidati- Agron Veliu 
Kandidati ka gradat shkencore: inxhinier i diplomuat i teknologjisë, Magjistër i shkencave 
teknike dhe doktor i shkencave teknike. 
Thirrje akademike nuk ka, përveq (sipas CV-së) për një vit ka mbajtur ushtrimet në lëndën 
Trajtimi i ajrit të ndotur në nivelin Master, në cilësinë e bashkëpuntorit. 

 

3. Kandidati- Besa Veseli 
Kandidatja gradat shkencore i ka Bachelor dhe Master, ndërsa nuk ka përvojë në mësimdhënie 
e as thirrje akademike 

 
2. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 

hulumtim- 
1. Kandidati Florent Dobroshi 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera 
në të cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet 
dhe mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 
mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

Me të përfunduar fakultetin ka punuar në fabrikën e Akumulatorëve Inxhinier i diplomuar 
i teknologjisë, Mbikqyrës kryesor i Uzinës. 

Anëtar i bordit të Shoqatës së transportuesve të Kosovës. 

Ka uzinën Private për përpunimin e plastikës 

 
2.Kandidati- Agron Veliu 

Kandidati është udhëheqës(menaxher) për mjedis në NewCo Ferronikeli Complex L.L.C 

Ka marrë pjesë (sipas CV-së), në hartimin e Raporteve të Vlerësimit të Ndikimit në 
Mjedis (pesë sosh por që nuk prezentohet roli i kandidatit dhe nga kush është 
financua)r 

 

3.Kandidati- Besa Veseli 
Nuk ka dokumentacione me të cilat do të prezentohej kandidatja për këtë çështje. 
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4. Mobiliteti i kandidatit-  
 
1. Florent Dobroshi 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 

Ka studiuar në Universitetin e Prishtinës-studimet themelore, 

Studimet pauniversitare i ka vazhduar në Universitetin e Zagrebit-Kroaci, dhe 

Studimet e doktoratës i ka bë në Universitetin e Tiranës-Shqipëri. 

 

2. Agron Veliu 
Studimet e te tri niveleve (themelore, pasuniversitare dhe doktotatës) i ka bë në Universitetin e 

Prishtinës 

 

3. Besa Veseli 
Studimet e dy niveleve(bachelor dhe master) i ka zhvilluar në Universitetin e Prishtinës dhe një 

nivel masteri në kolegjin Globus në Prishtinë. 

Ka qenë prej 30.06.2003 deri 12.07.2013 në Universitetin Bergakademie Freiberg-Gjermani 
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5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i c ili propozohet) 

(Anetarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër për titullin i cili 

propozohet. Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë propozimin e tyre vetëm për nje kandidat për 

nje pozitë (ose për më tepër kandidatë, nëse ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni vlëresues përmbledh 

të dhënat për kandidatët që kanë aplikuar dhe sjell konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe 

titullin në të cilin propozohet (sipas kërkesave të konkursit, Statutit dhe pozitës së shpallur) për kandidatin i cili 

propozohet për pozitën e shpallur. Kjo pjesë e raportit ë shtë e përbashkët për të gjithë kandidatet, ndërse 4 

kapitujt paraprake shkruhen për secilin kandidat veç e veç (për te gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për 

aplikim sipas Statutit dhe konkursit). 

 

Në bazë të të gjitha të dhënave të prezentuara për kandidatët Dr.sc. Florent Dobroshi,                              
Dr.sc. Agron Veliu, MA.Sc. Besa Veseli, si antarë të komisionit konkludojmë që përparësi ti ipet 
kandidatit Dr.sc. Florent Dobroshi, për këto arsye:  
 
-Është mësimdhënës aktual i lëndëve të shpallura në konkurs,  
-Ka thirrje akademike më të lartë, ndërsa kandidatët tjerë nuk kanë thirrje akademike, 
-Kandidati Agron Veliu, katër vitet e fundit nuk dëshmon se ka të publikuar ndonjë punim dhe as 
që ka marrë pjesë në ndonjë konferencë, 
-Kandidati Besa Veseli, është vetëm me gradën shkencore Master që nuk i plotëson kushtet,  
-Kandidati Florent Dobroshi i ka kaluar të gjitha thirrjet akademike prej asistentit e deri të 
profesor asistent pa kapërcime.  
-Posedon përvojë në punë pedagogjike, arsimore dhe shkencore (shumëvjeçare dhe në 
kontinuitet), me student të nivelit Bachelor dhe Master.  
-Ka qenë aktiv me publikime të artikujve shkencorë në vend dhe jashtë, si dhe me pjesmarrje 
në konferenca dhe  simposiume shkencore pas zgjedhjes së fundit. 
-Ka bë dy recenza për publikime ndërkombëtare në revistën IJEAS, 
-Prej rizgjedhjes ka udhëhequr tre kandidatë në tema në nivelin master dhe një numër në 
nivelin bachelor. 
-Ka kontribuar në avansimin dhe ngritjen e cilësisë së ligjërimit në lëndët e shpallura në konkurs 
si dhe ka treguar angazhim të vazhdueshëm në hartimin e kurikulave – planprogrameve nga 
këto lëndë.  
-Nga rizgjedhja e profesorit asistent (09.03.2011) ka treguar një aktivitet të dendur dhe punë 
kontinuale në fushën e edukimit dhe ngritjes së cilësisë mësimore, aplikimit të metodave të reja 
të studimeve sipas kërkesave aktuale në lëndët që konkuron. 
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PROPOZIM 

Mbështetur në Nenin 156 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës, komisioni 

është i mendimit se Kandidati Dr. Sc. Florent Dobroshi, ka një përvojë të pasur profesionale, 

shkencore dhe pedagogjike, gjë që argumentohet nga dokumentet e ofruara. Duke theksuar, 

se kandidati ka punime shkencore-hulumtuese dhe profesionale të fushës së ngushtë dhe 

përvojë të pasur të mësimdhënies dhe menaxhimit, si dhe ka kaluar nëpër fazat e thirrjeve 

Asistent, Ligjërues i autorizuar dhe Profesor Asistent, në grupin e lëndëve mësimore që 

konkurron, komisioni recensues mendon që kandidati i plotëson të gjitha kushtet e parapara me 

nenin 156 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës, mbi zgjedhjen në thirrje të 

mësimdhënësit.  

Prandaj, Komisioni profesional, ka nderin dhe kënaqësinë t‘i propozon Këshillit të Fakultetit të 

Teknologjisë Ushqimore në Mitrovicë dhe Senatit të UMIB-it, që Dr. Sc. Florent Dobroshi, 

Profesor asistent, ta zgjedh në thirrje, respektivisht t’i jep titullin akademik PROFESOR I 

ASOCUAR për lëndët: Analiza e ndotësve të ajrit dhe ujit, Monitorimi i ujërave sipërfaqësore 

dhe nëntokësore, Transporti i materialeve të rrezikshme, Teknologji inorganike, në Fakultetin e 

Teknologjisë Ushqimore. 

 


