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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 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 dokumentacionit të afruar prej kandidatëve të paraqitur në konkurs, Komisioni vlerësues pas shqyrtimit 

të këtij dokumentacioni, bazuar në kushtet e konkursit të publikuar në gazetën e përditshme “Epoka e Re” të datës 

25.07.2014, dhe Statutit të Përkohshëm të Universtetit të Mitrovicës “Isa Boletini’, nxjerr këtë përfundim:  

1 Kandidatja, MSc.Flora Ferati, me titullin paraprak asistent i ri, i plotëson të gjitha kushtet e konkursit dhe 

Nenin 159 (al. 1.1; 1.3 dhe paragrafin 2) të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicë “Isa Boletini” për tu 

zgjedhur në titullin ASISTENT.  

2 Kandidati, Arsim Rashiti, nuk i plotëson kushtet e konkursit, i mungon kërkesa për aplikim (në vend të saj 

kandidati ka bërë kërkesë për punësim), diploma e studimeve Bachelor, çertifikata e lindje është vetëm fotokopje e 

pa vërtetuar, pastaj nuk e plotëson al.1.1 dhe paragrafin 2 të Nenit 159 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të 

Mitrovicës, andaj kërkesa e tij për zgjedhjen në tititullin ASISTEN refuzohet.  

3 Kandidatja, Mimoza Hyseni Spahiu, në bazë të dokumentacionit të afuar nuk i plotëson kushtet e konkursit 

dhe të Statutit të përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” për zgjedhjen në titull Asistent. Kadidat-

ja nuk e plotëson al.1.2 dhe paragrafin 2 të Nenit 159. Kadidates po ashtu i mungon vendimi për nostrifi-

kimin e diplomës së doktoratës. Vlenë të theksohet se përgatitja profesionale e kandidates është në 

mospërputhja të madhe me pjesën e dytë të konkursit përkatësisht me inxhinierinë kimike, andaj kërkesa e 

tij për zgjedhjen në tititullin ASISTEN refuzohet.  

4 Kandidatja, Fatbardhë Kurti, nuk i plotëson kushtet e konkursit, kopjet e diplomve të studimeve Bachelor 

dhe Master nuk janë të vërtetuara, po ashtu edhe çertifikata e lindje është vetëm fotokopje e pa vërtetuar. Vlenë të 

theksohet se përgatitja profesionale e kandidates nuk është adekuate me lëndët e shpallura në konkurs 

përkatësisht me grupin e lëndëve të inxhinierisë kimike. Kandidatja në asnjërin nivel të studimeve nuk ka 

dëgjuar lëndë të inxhinierisë kimike, prandaj kërkesa e saj për zgjedhjen në tititullin ASISTEN refuzohet.  

 

PROPOZIM  

Duke u bazuar në dokumentacionin e afruar nga kandidatja, MSc. Flora Ferati, me titullin paraprak asistent, 

rezulton se ajo ka një përvojë të pasur profesionale, shkencore dhe pedagogjike. Vlenë të theksohet se kandidatja ka 

të publikuara punime shkencore pikërisht në fushën që mbulohet me lëndët e shpallura në konkurs.  

Prandaj, duke u bazuar në kushtet e konkursit dhe Statutin e Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa 

Boletini” përkatësisht Nenin 159, Komisioni vlerësuse i propozon Këshillit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore 

në Mitrovicë dhe Senatit të Universitetit të Mitrovicës që, MSc. Flora Ferati të zgjedhet në titullin ASISTENT për 

grup lëndësh në Inxhinieri të mjedisit dhe grup lëndësh në Inxhinieri kimike. 

 


