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Përfundimi dhe propozimi (titulli i cili 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 kan-

didatët që kanë aplikuar dhe sjell konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe titullin në të cilin propo-

zohet (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 konkur-

sit).  

Komisioni vlerësues, ka shqyrtuar të gjithë dokumentacionin e ofruar nga ana e sekretarisë së 

Universitetit publik ,, Isa Boletini” në Mitrovicë.  

Të gjithë kandidatët e paraqitur i plotësojnë kushtet sipas nenit 159 te Statutit te përkohshëm 

të Universitetit të Mitrovicës “ “Isa Boletini” për zgjedhje në cilësinë e asistentit sepse kanë të 

mbaruar studimet themelore si dhe ato të masterit.  

Në bazë të dokumentacionit te cituar dhe shqyrtimit te gjithanshëm, Komisioni  

Propozon  

Propozojmë këshillit mësimor shkencor të fakultetit që Besire Cena, të zgjidhet në thirrjen asis-

tent i lëndës Fizikë I, Fizikë II dhe Fizikë.  

Arsyetim  
Pasi që konkursi parasheh zgjedhjen e një asistenti, atëherë kandidatja, Besire Cena, e cila ka qenë e 

zgjedhur si asistente për këto lëndë gjatë katër viteve paraprake, ka publikime te mjaftueshme 

profesionale dhe shkencore si dhe është në studimet e doktoratës. 
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