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Përfundimi dhe propozimi (titulli i cili propozohet)  
 

(Anëtarët 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 një kandidat për një pozitë (ose 
për më tepër kandidatë, nëse ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni vlerësues përmbledh të dhënat për kan-
didatët që kanë aplikuar dhe sjell konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe titullin në të cilin pro-
pozohet (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 konkur-
sit).  

  
Përfundim  
Komisioni recensues 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 Universitetit të 
Mitrovicës “Isa Boletini” (Neni 159, al. 1, pargf. 1,2,3 dhe 4) konsideron se kandidati  Dr. Fatos Rexhepi i 
plotëson kushtet dhe kriteret e domosdoshme për zgjedhje në thirrje ASISTENT  për lëndët në të cilat ka 
konkurruar. Ai  ka përfunduar studimet e Doktoratës dhe fusha e ngushtë e hulumtuese e tij është meto-
dat e ndarjes (Teknikat e Kromatografisë së Gaztë dhe të Lëngët).  Krahas kësaj ai ka të publikuara 5 
punime shkencore dhe 3 kumtesa jashtë vendit. Dr. Fatos Rexhepi ka përvojë 7 vjeçare si ASISTENT në 
fushën e Kimisë se Përgjithshme, Kimisë Inorganike dhe Kimisë Organike I dhe II, në Departamentin e 
Teknologjisë të FXM-së . Gjatë kësaj periudhe kohore ka qenë i angazhuar në punën kërkimore dhe 
shkencore si dhe ka krijuar përvojë te mirë në punë me student. Ai njëherit gëzon autoritet të shprehur te 

kolegët dhe te studentët.  
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