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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).  

Antarët e komisionit recenzues pas shqyrtimit të materjalit të dorzuar nga ana e kandidatëve paraqet vlersimet për të 

gjithë kandidatët që kanë aplikuar në konkursin e shpallur për “Grup lëndësh në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqi-

more” si vijon:  

1 Arsim Rashiti : Në materjalin e dorzuar mungon Diploma e studimeve themelore, Nota mesatare në studi-

met Master është 7.36. Publikime shkencore nuk posedon, nuk i ka regjistrua studimet e doktoratës. Komisioni kons-
taton se kandidati nuk i plotëson konditat sipas nenit 159 të Statutit (alinea 1.3 dhe 2)  
2 Gazmend Hoti : Në materjalin e dorzuar mungon Diploma e studimeve themelore. Studimet themeltare si 

dhe ato Master i ka përfunduar në lëminë Biologji-Ekologji-Mbrojtja e Ambijentit, Publikime shkencore nuk posedon, 
nuk i ka regjistrua studimet e doktoratës. Komisioni konstaton se kandidati nuk i plotëson konditat sipas nenit 159 të 
Statutit (alinea 1.1 dhe 1.3)  
3 Berat Hasani : Diploma e studimeve themelore Mjek veterinarë, nota mesatare 7.00. Kandidati ka 32 vjet. 

Nota mesatare në studimet Master 7.29. Publikime shkencore nuk posedon, nuk i ka regjistrua studimet e dokto-
ratës. Komisioni konstaton se kandidati nuk i plotëson konditat sipas nenit 159 të Statutit (alinea 1.2 1.3 dhe 2.)  
4 Milaim Musliu: Studimet themeltare si dhe ato Master i ka përfunduar në lëminë Biologji-Ekologji-Mbrojtja e 

Ambijentit. Kandidati ka 32 vjet. Sipas materjalit të dorzuar (CV) ka dy publikime si koautorë në procedurë.  

Nuk i ka regjistrua studimet e doktoratës. Komisioni konstaton se kandidati nuk i plotëson konditat si-

pas nenit 159 të Statutit (alinea 1.1, 1.2 dhe 1.3 )  
1 Fatbardhë Kurti: Një studente e shkëlqyer por në lëminë Biologji-Ekologji-Mbrojtja e Ambijentit . Ka të 

regjistruar studimet e Doktoratës në Biomjeksi Eksperimentale. Komisioni kostaton se është e specializuar për 
lëminë Biologji-Ekologji-Mbrojtja e Ambijentit . Komisioni konstaton se kandidati nuk i plotëson konditat sipas nenit 
159 të Statutit (alinea 1.1)  
2 Dafina Llugaxhiu: Kandidatja ka notë të shkëlqyer në studimet themeltare por ajo nuk ka diplomua në 

studimet Master edhepse i ka afër. Rrjedhimisht nuk ka të regjistruar studimet e Doktoratës. Komisioni konstaton se 
kandidati nuk i plotëson konditat sipas nenit 159 të Statutit (alinea 1.1 1.3 dhe 2.)  
3 Valon Morina: Komisioni Valorizon të arriturat kualifikuese dhe shkencore të kandidatit të lindur 

më14.06.1977. Kandidati ka përfunduar studimet themeltare me notë mesatare 7.57 me gradën “Inxhinier i Biolog-
jisë” dhe në studimet Master merr gradën “Master i shkencave të Biologjisë” . Kandidati poshtu merr gradën “Doktor 
në Biologji të ruajtjes” në Universitetin e Tiranës në Shqipëri. Kandidati posedon edhe publikime shkencore si autor 
dhe koautor . Kandidati poashtu ka qenë i angazhuar si asistent pranë FGJT por jo në lëndët nga Inxhinieria dhe 
Teknologjia Ushqimore . Prandaj komisioni konstaton se kandidati nuk i plotëson konditat sipas nenit 159 të Statutit 
(alinea1.1, 1.2 dhe 2.)  
4 Emine Uka: Në materjalin e dorzuar mungon Diploma e studimeve themelore. Studimet Master i kreu me 

sukses të kërkuar sipas konkursit. Nuk i ka regjistrua studimet e doktoratës. Publikime shkencore nuk ka. Komisioni 
konstaton se kandidati nuk i plotëson konditat sipas nenit 159 të Statutit (alinea 1.3 )  
5 Astrit Bilalli: Komisioni vlerson shum kandidatin i cili ishte student i dalluar me notë mesatare nga studimet 

themeltare dhe ato Master të shkëlqyer , por Kandidati ka përfunduar studimet në drejtimin Biologji-Ekologji-Mbrojtje 
e Ambijentit , dhe ka regjistrua studimet e doktoratës në drejtimin Biologji e Organizmave dhe Ekologji . Sipas mater-
jalit të dorzuar për evaluim ka dy publikime në procedurë, por të pa publikuara deri tani Komisioni konstaton se kan-
didati nuk i plotëson konditat sipas nenit 159 të Statutit (alinea 1.1)  
 

10. Bahtir Hyseni: I lindur me 23.07.1989 kreu studimet themeltare me sukses të shkëlqyer(9.31) e 

poashtu eshe studimet Master (9.11), Degën e Teknologjisë, Drejtimi:Teknologji-Inxhinieri Ushqi-

more. Kandidati ka regjistrua studimet e Doktoratës në: “Yeditepe University Fen  

Bilimileri Enstitusu”, Stamboll-Turqi. Ka arritë edhe të publikoj në revistë me impakt faktor. Kandidati ka 

mbajtë ushtrimet si asistent i angazhuar për grup lëndësh në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore me një 

përkushtim të veçantë dhe me sukses të theksuar. Rrjedhimisht komisioni konstaton që kandidati i 

plotëson të gjitha konditat sipas nenit 159 të Statutit.  

Prandaj Komisioni ka kënaqësinë të propozoi kandidatin MSc. Bahtir Hyseni të zgjedhë  

Asistent  

për Grup lëndësh në Inxhinierinë dhe Teknologjinë Ushqimore duke qenë i bindur se është një zgjedhje e cila do ti 

kontriboj avancimit të ushtrimeve në lëminë e Inxhinierisë dhe Teknologjisë Ushqimore.  
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