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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 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 dhënave biografike të kandidatëve (1, 2, 3 dhe 4), Komisioni recenzues pas shqyrtimit të materialit të 

paraqitur në konkurs, njohjes së punës shkencore, profesionale dhe pedagogjike të kandidatëve të paraqitur dhe në 

mbështetje të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës (Neni 156, al. 1, paragrafi. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dhe 

1.5) konstaton:  

1. Kandidati Dr. Sc. Alush MUSAJ, Profesor asistent, i plotëson të gjitha kushtet pë tu zgjedhur në thirrjen 

Profesor i asocuar.  

2. Kandidati Dr. sc. Adem Dreshaj, meqenëse nuk ka njohuri të mjaftueshme teorike dhe praktike mbi shken-

cat e ushqimit (Kontrolli i cilësisë së ushqimit, Fiziologjia e mikroorganizmave industrial, Shkenca e ush-

qimit, Materialet me prejardhje shtazore, Mikrobiologjia industriale) dhe kështu nuk u përgjigjet specifi-

kave dhe natyrës së lëndëve të lartëshënuara-pra nuk është kuadër adekuat për vendin e punës në të cilin ka 

konkuruar.  

3. Kandidati Msc. Violeta Lajçi, në bazë të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës (neni 156, 

pika 1.1), nuk i plotësonë kushtet mbi zgjedhjen në thirrje të mësimdhënësit, meqenëse nuk e ka gradën e 

doktorit të shkencës.  
4. Kandidati Msc. Shahin Ahmetxhekaj, në bazë të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të  

5. Mitrovicës (neni 156, pika 1.1), nuk i plotësonë kushtet mbi zgjedhjen në thirrje të mësimdhënësit, me-

qenëse nuk e ka gradën e doktorit të shkencës.  

PROPOZIM 

Mbështetur në Nenin 156 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës, komisioni është i mendimit se 

Kandidati Dr. Sc. Alush MUSAJ, Profesor asistent, ka një përvoj të pasur profesionale, shkencore dhe pedagog-

jike, 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 mësimdhënijes dhe menaxhimit, si dhe ka kaluar nëpër 

fazat e thirrjeve Asistent, Ligjërues i autorizuar dhe Profesor asistent, gjithnjë 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 profe-

sional, ka nderin dhe kënaqësinë t‘i propozon Këshillit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore në Mitrovicë dhe 

Senatit të UMIB-it, që Dr. Sc. Alush MUSAJ, Profesor asistent, ta zgjedh në thirrje, respektivisht t’i jep titullin 

akademik PROFESOR I ASOCUAR për lëndët  

Kontrolli i cilësisë së ushqimit, Fiziologjia e mikroorganizmave industrial, Shkenca e ushqimit, Materialet 

me prejardhje shtazore, Mikrobiologjia industriale, në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore.  
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