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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 është 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 shqyrtimit dhe vlersimit të punës së deritanishme profesionale, mësimore 

pedagogjike dhe asaj kërkimore shkencore të kandidatit, Komisioni professional është i 

mendimit se Dr.sc. Sabri Sadiku, zotëron aftësitë e nevojshme profesionale, pedagog-

jike dhe shkencore të kërkuara sipas dispozitave të Statutit të Universitetit “Isa Boletini” 

në Mitrovicë si dhe dispozitave mbi arsimin e lartë në fuqi, për tu zgjedhur  

mësimdhënës universitar. 

Prandaj, konform dispozitave mbi kushtet për emërimin dhe avancimin e stafit akade-

mik në Universitetin “ Isa Boletini “ në Mitrovicë, të parapara me konkurs, Statut dhe 

aktet tjera në fuqi të këtij Universiteti, Komisioni profesional në përbërje të plotë ka nde-

rin dhe knaqësin që njëzërit t’i  propozoj Këshillit të Fakultetit të Inxinjerisë Mekanike 

dhe kompjuterike që kandidatin Dr.sc. Sabri Sadikun, prof.asistent  të zgjedhë në thirrje 

akademike të Profesorit të asocuar për lëndet : 

Teoria e probabilitetit dhe statistika; Metodat numerike; Matematika diskrete; 

Statistika.         

 
 
 



 


