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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 dhënave biografike të kandidatëve 1, 2 dhe 3, Komisioni recensues pas shqyrtimit të materialit të paraqi-

tur 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 157, al. 1, paragrafi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dhe 

1.5, konstaton:  

 

1. Kandidati Dr. sc. Mehush ALIU, asistent, i plotëson të gjitha kushtet pë tu zgjedhur në thirrjen Profesor 

asistent.  

2. Kandidatja Mihone Kerolli-Mustafa, nuk i plotëson kushtet për tu zgjedhur mësimdhënës, për arsyet e 

mëposhtme: -Nuk e ka vendimin për nostrifikimin e diplomës së Doktorratës, ashtu si kërkohet me konkurs. -

Nuk ka përvojë pune tre vjeçare në procesim mësimor në Universitet, ashtu si kërkohet me Statutin e 

Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës, Neni 157, pika 1.5.  

3. Kandidati Sami Gashi, nuk i plotëson kushtet për tu zgjedhur mësimdhënës, për arsyet e mëposhtme: -Nuk e 

ka vendimin për nostrifikimin e diplomës së Doktorratës, ashtu si kërkohet me konkurs. -Nuk ka përvojë pune 

tre vjeçare në procesin mësimor në Universitet, ashtu si kërkohet me  

Statutin e Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës, Neni 157, pika 1.5.  

PROPOZIM  

Mbështetur në Nenin 157 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës, komisioni recensues është i 

mendimit se Kandidati Dr. sc. Mehush Aliu, ka një përvojë të pasur profesionale, shkencore dhe pedagogjike, e 

cila argumentohet nga dokumentet e ofruara. Prandaj, Komisioni recensues, ka nderin dhe kënaqësinë t‘i propozojë 

Këshillit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore në Mitrovicë dhe Senatit të UMIB-it, që Dr. Sc. Mehush ALIU, ta 

zgjedh në thirrje, respektivisht t’i jep titullin akademik PROFESOR ASISTENT për lëndët Bilanci i materies dhe 

energjisë, Kapituj nga teknologjia e paketimit të ushqimeve, Metodologjia e punës kërkimore shkencore, 

Mekanizmi i reaksioneve, Teknologjia e ujit dhe përpunimi i ujërave të ndotur në Fakultetin e Teknologjisë 

Ushqimore. 
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