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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri Irfan Voca 
Datëlindja dhe vendlindja 03. 08.1955 
Grada shkencore Doktor i shkencës- Dr.sc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Profesor asistent   
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

28.09.2010 

Universiteti/fakulteti/departamenti Universiteti i Mitrovicës 
“Isa Boletini”-Mitrovicë 
Fakulteti i Gjeoshkencave  
Departamenti Xehetarië 

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

Universiteti i Prishtinë 
Fakulteti Xehetarisë dhe Metalurgjisë-
Mitrovicë, Inxhinier i diplomuar i Xehetarië 
viti i dipl.,1980,  

Studimet master/Magjistraturë - Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare (për kandidatët e 
Mjekësisë edhe specializimi nga fusha 
përkatëse) 

Sveučilište u Zagrebu  
Rudarsko-Geološko-Naftni Fakultet  
Magjistër i shkencave teknike   
 1990 

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

Universiteti Prishtinës,  
Fakulteti i Gjeoshkencës dhe Teknologjisë  
Dr.sc.-Doktor i shkencës 
2009 

*Të shtohën tabela, varësisht nga numri i kandidatëve.  
 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1.  
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 “impakt faktor” si autor 

kryesor* 

  

Publikimet shkencore në revistat me “impakt faktor” si koautor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impakt faktor” si autor 

kryesor 

 
2 

Publikimet shkencore në revistat pa “impakt faktor” si koautor   

Publikimet në konferenca ndërkombëtare. si “proceedings”; 

autor kryesor 

  

Publikimet në konferenca ndërkombëtare si “proceedings”;  3 



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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si autor 

kryesor 

 
1 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si 

koautor 

 
1 

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat me studime si autor kryesor   

Librat me studime si koautor   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike)   

*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. 
 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  

(Komisioni vlerësues 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, shtëpinë 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 mbështetëse për të dhënat e 

paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

Kandidati Dr.sc. Irfan VOCA qe nga zgjedhja e tij ne thirrjen akademike Profesor asistent ne 
vitin 2010, ka botuar gjithsej shtatë publikime shkencore në revistat të ndryshme, nga të cilat 
tri si autor/korrespodent autor dhe 4 si koautor.  
 
Kandidati ka botuar dy punime me recension ndërkombëtar si autor. Në konferencat 
ndërkombëtare si “proceedings”; ka të botuar gjithsej tri si koautor.  
 
Burimet e informacionit për publikimet e kandidatit Prof. ass. Irfan VOCA: 
 
I. Revista me recension ndërkombëtar : 
 

1. Journal of International Environmental Application and Science (ISSN: 1307-0428), 
IndexCopernicus(IC2011=6.59), kandidati ka botuar dy punime si autor 
http://www.jieas.com 

 

II. Publikimet në konferenca ndërkombëtare. si “proceedings” ” ku kandidati është si 
autor kryesor dhe koautor: 
 

1. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. (ISSN 1314-2704), DOI: 
10.5593/SGEM kandidati ka botuar tri punime si koautor:, http://www.sgem.org 



III. Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare ku kandidati është si autor dhe 
koautor 
 

1. Konferencë e Shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjisë së Informacionit  Alb-Shkenca, 
kandidati ka botuar një punim si autor dhe një si koautor, www.alb-shkenca.org 

 

Burimet për këto informata mund të gjinden në faqet e web faqet të revistave dhe konferencave 

përkatëse dhe në aplikacionin e kandidatit. 

 
Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  
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 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citim

eve 

Irfan Voca, Fatos Pllana. Testing the Algorithm for the 
Distribution of the Trucks. Journal International 

Environmental Application & Science. 2014 / Vol. x (x) / xx-xx 

Me recension 

ndërkombëtar 

ICV=6.59 

ISSN:  

1307-0428 

 

 

Irfan Voca, Fatos Pllana, Nexhmi Krasniqi, Rushit Haliti . 
Statistical Analysis of the Coming Values of the Simulative 
Model Truck-Exavator. Journal International Environmental 

Application & Science. 2014 / Vol. x (x) / xx-xx 

Me recension 

ndërkombëtar 

ICV=6.59 

 

ISSN:  

1307-0428 

 

 

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

Nexhmi Krasniqi, Islam Fejza, Irfan Voca,  Ahmet Bytyçi, 

Jonuz Bulica, Fidaim Sahiti. Techincal Aspects of marl 

exploition in  the “Dimce” Locality Hani i Elezit, Kosove. 
International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2012 / Vol. 1 /309-315 

Proceedings 
ISSN:  

1314-2704 
 

 Rushit Haliti, Islam Fejza, Irfan Voca, Jonuz Mehmeti,  

Anaysis  of bench slopes stability of the coal open pit 

Sibovc W-s using FOSM method,  International 

Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012 / 9-16 

Proceedings 
ISSN:  

1314-2704 
 

 Hamit Nuredini, Ramadan Geci Irfan Voca Review of 

ergonomic aspect in working environment of south-

western Sibovci of SURFACE mining ‘Kosova”. 

International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 

2010 / 749-756 

Proceedings 
ISSN:  

1314-2704 
 

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 

Irfan Voca, Islam Fejza, Fatos Pllana, Quantitative evalution 
of dispatch methods in the open pits. 2014 (kodi S.I.I.11) 

ALB-

SHKENCA 
  

Hamid Nuredini Irfan Voca, Accidents at work in some 
private companies and KEK-Case study. 2014 (kodi S.I.I.7) 

ALB-

SHKENCA 
  



Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në 

Statusin e UP-se (nenet përkatëse prej 169 deri 183)). Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë 

përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. 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 mësipërme, 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 faktor impakti), "impact factorin" e 
revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke marrë parasysh fushën e 

publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të 
diskutojë edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anëtarët e 

komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet 
nga konferencat, nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë  
burimin e informatave në të cilin është mbështetur, 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 Prof. ass. Dr. sc. Irfan Voca pasi ka fituar zgjedhjen profesor i asistent ka publikuar 

ne revista te huaja prestigjioze me recension ndërkombëtar gjithsej dy punime të cilat janë 

paraqitur ne tabelën 2. Këto punime shkencore kanë trajtuar fushën e xehetarisë, të cilat kanë 

dhënë një kontribut të madh shkencor e profesional në këto fusha ku konkurron kandidati për 

avancim ne thirrjen akademike.  

Ndërsa publikimet në konferencat ndërkombëtare me “proceedings” ka tri punime si koautor. 

Gjithashtu autori ka edhe dy publikime në revista shkencore në rajon nje si autor dhe nje si 

koautor.  

 
Burimet e informacionit për publikimet e kandidatit Prof.ass. Irfan VOCA: 
 
I. Revista me recension ndërkombëtar : 
 

1. Journal of International Environmental Application and Science (ISSN: 1307-0428), 
IndexCopernicus(IC2011=6.59), kandidati ka botuar dy punime si autor 
http://www.jieas.com 

 

II. Publikimet në konferenca ndërkombëtare. si “proceedings” ” ku kandidati është si 
autor kryesor dhe koautor: 
 

1. International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. (ISSN 1314-2704), DOI: 
10.5593/SGEM kandidati ka botuar tri punime si koautor:, http://www.sgem.org/ 

 
 
 
III. Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare ku kandidati është si autor dhe 
koautor 
 



1. Konferencë e Shkencave Inxhinerike dhe e Teknologjisë së Informacionit  Alb-Shkenca, 
kandidati ka botuar një punim si autor dhe një si koautor, www.alb-shkenca.org 

 

Punimet janë bashkangjitur materialit në formë të shtypur sipas konkursit për recension dhe 

janë te kompletuara e në përputhje te plotë me CV-e kandidatit Prof.ass Dr.sc. Irfan Voca dhe 

te dhënat në tabelën 1 dhe tabelën 2.  

Burimet për këto informata mund të gjinden në faqet e web faqet të revistave dhe konferencave 

përkatëse dhe të cilat i janë bashkangjitur aplikacionit. 

 
 

2. Përvoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

 

Gradat Shkencore: 

• Inxhinier i diplomuar i Xehetarisë. 1980. Universiteti i Prishtinës. Fakulteti i Xehetarisë 

dhe Metalurgjisë. Mitrovicë. 

• Studimet e pasuniversitare 1990. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-Geološko-Naftni 

Fakultet, Magjistër i shkencave teknike.   

• Doktor i Shkencave Teknike, 2009, Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Gjeoshkencës dhe 

Teknologjisë.  

Kandidati ka përvojë të gjatë në mësimdhënie pranë fakultetit të Xehetarisë dhe Metalurgjisë, 

Mitrovicë  

• Ne vitin akademik shkollor 1985/86., duke qenë i punësuar në Institutin “Pb – Zn” – 

Zveqan, është angazhuar në lëndën: Makinat për transport dhe ngritje, bashkëpunëtor i 

jashtëm. 

• Janar të vitit 1988., kalon në punë të rregullt në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë 

në Mitrovicë, në lëndët :1. Makinat për transport dhe ngritje, dhe 2. Punimet e objekteve 

minerare. 

• Ligjërues 1994 – 1998  në lëndën Makinat për transport dhe ngritje dhe Punimet e 

objekteve minerare. 

• Ligjërues 1998 – 2002  në lëndën Makinat për transport dhe ngritje dhe Punimet e 

objekteve minerare. 

• Ligjërues 2002 – 2006 në lëndën Makinat për transport dhe ngritje dhe Punimet e 

objekteve minerare. 



• Ligjërues 2006 – 20010 në lëndët:1. Makinat për transport dhe ngritje; 2. Punimet e 

objekteve minerare; 3. Bazat e gjeoteknikes ne xehetari; dhe, 4. Geomekanika ne mihje 

sipërfaqësore. 

• Profesor asistent 2010 – 2014 në lëndët:1. Makinat per transport dhe ngritje; 2. Punimet 

e objekteve minerare; 3. Bazat e gjeoteknikes ne xehetari; dhe, 4. Geomekanika ne 

mihje siperfaqsore. 

• Profesor asistent 2010 – 2014 ne studimet Master i angazhuar ne lendet : 1. Makinat e 

avancuar ne xehetari. 2. Përcaktimi i parametrave ne shfrytëzimin nëntokësor.  

  

 
 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, 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). 

 

 

Kandidati ka kryer një mori trajnimesh përfshirë; 

• ECDL, Evropian Computer Driving Licence  

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: 
hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për 
të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

1. Studime themelore- Fakulteti Xehetaro Metalurgjik- Mitrovice,departamenti Xehtarise  

2. Studimet e thelluara Pasuniversitare  - Sveučilište u Zagrebu Rudarsko-Geološko-Naftni 

Fakultet Magjistër i shkencave teknike   

3. Disertacioni -Universiteti Universiteti Prishtinës, Fakulteti i Gjeoshkencës dhe 

Teknologjisë  

 

 
 

 

 

 



 

 


