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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 gjitha të dhënave të prezentuara për kandidatët Dr.sc. Blerim Baruti, Dr.sc.Valon Morina, 

Dr.sc.Sami Gashi (doktorata e panostrifikuar), Dr.sc.Sami Behrami (doktorata e panostrifikuar), si antarë 

të komisionit konkludojmë që përparësi ti ipet kandidatit Dr.sc.Blerim Baruti për këto arsye:  

a)  Është mësimdhënës aktual i lëndëve të shpallura në konkurs, 

b)  Ka thirrje akademike më të lartë se kandidatët e tjerë, 

c)  I skadon rizgjedhja (09.11.2014). i ka kaluar të gjitha thirrjet akademike prej asistentit e deri të   

profesori i asociuar pa kapërcime.  

d)  Në punë pedagogjike, arsimore dhe shkencore (shumëvjeçare dhe në kontinuitet), me student të 

nivelit Bachelor dhe Master.  

e) Në aktivitete dhe punime shkencore në vend dhe jashtë vendit si dhe numrit të punimeve shken-

core pas zgjedhjes së fundit (gjithsejtë 20, prej tyre 9 me impact factor dhe 10 pa impact factor 

me recension ndërkombtar).  

f)  Ka bë recensione të punimeve për revistat ndërkombëtare pas rizgjedhjes 17 sosh. 

g)  Ka përgatitë për studentë ligjëratat e autorizuar për lëndët që konkuron. 

h)  Ka marrë pjeë në dy doktorate të mbrojtura-anëtar komisioni në mbrojtje, 

i)  Prej rizgjedhjes ka udhëhequr 7 tema të masterit, në 12 ka qenë kryetar komisioni dhe në 3 anëtar 

komisioni nëmbrojtje.  

j)  Pjesëmarrje aktive në Konferenca me karakter Kombëtar dhe Ndërkombëtar në të cilat është 

prezentuar me punime.  

k)  Në avansimin dhe ngritjen e cilësisë së ligjërimit në lëndët e shpallura në konkurs si dhe angaz-

himin e vazhdueshëm në hartimin e kurikulave – planprogrameve nga këto lëndë.  
      l) Nga rizgjedhjae profesorit të asocuar (11.03.2011) 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 e shpallura në konkurs e po ashtu edhe me rezultate të 

dukshme shkencore. 
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