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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 

Emri dhe mbiemri Afrim Gjelaj 

Datëlindja dhe vendlindja 05.01.1977 

Grada shkencore Doktor i Shkencave Teknike 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse 
është rizgjedhje) 

2012 

Universiteti/fakulteti/departamenti UP - Fakulteti i Shkencave Teknike të 
Aplikuara 

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit  

UP, FIM, Departamenti i  Prodhimtarisë 
dhe Automatizimit,  
Inxhinier i makinerisë, viti 2003. 6.64 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, (për kandidatët e Mjekësisë 
edhe specializimi nga fusha përkatëse) 

UP, FIM, Departamenti i  Prodhimtarisë 
dhe Automatizimit, Magjistër i shkencave  
teknike; viti 2008, (Pjesa eksperimentale  
e temës është realizuar në Gjermani).. 
9.38  

Studimet e doktoraturës-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, (nostrifikimi nëse doktoratura 
është kryer jashtë shteti) 
 

Universiteti i Mariborit, Fakulteti i 
Inxhinierisë Mekanike Maribor, Slloveni; 
Departamenti i  Prodhimtarisë dhe 
Automatizimit, Doktor Shkence në 
Inxhinieri Mekanike, (Nostrifikuar nga 
MASHT  me Ref. Nr. 6/892-2), ska notë 
mesatare. 

*Të shtohen tabela, varësisht nga numri i kandidatëve.  

 
1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1.  

Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat 
tregojnë origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen 
publikimet më të rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 

karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 

(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor
*
 1 1 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor / / 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 1 1 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 3 3 

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 3 3 

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 2 2 

Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar) / / 

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë 1 1 

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 1 1 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
3 

 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor / / 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor / / 

Monografitë shkencore si autor kryesor / / 

Monografitë shkencore si koautor / / 

Librat me studime si autor kryesor / / 

Librat me studime si koautor / / 

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) / / 

*Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar 
si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  

(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën 

ka botuar autori duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë 

etj), "impact factorin" e revistës, shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni 

duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur dhe i cili mund të 

verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse për të dhënat e 

paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

 

Impakt Faktorin për një punim e kemi marrë nga Thomson Reuters, ndërsa numrin e 
citimeve te publikimeve e kemi konstatuar  nga Google Scholar në linkun 

http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=afrim+gjelaj&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp=.  Ndërsa, 
abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si autor kryesor mund të shihen 
ne linkun: 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&lani=en&base=COBIB&RID=17106710   ku 
konferenca është mbajtur ne Austri nga data 23-26 Nëntor 2011. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scholar.google.com/scholar?hl=en&q=afrim+gjelaj&btnG=&as_sdt=1%2C5&as_sdtp
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&lani=en&base=COBIB&RID=17106710
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Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  

Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, 
ndikimin shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. I 

Citimeve 

1. Afrim Gjelaj, Joze Balic, Mirko Ficko: Intelligent 

optimal tool selections for CNC programming of machine 

tools.  

 

Transactions of FAMENA 

 

  2013, vol. 37, no. 3, pp. 31-40. [COBISS.SI-ID 17386006].                  
 

0.48  3 

2. Afrim Gjelaj, Joze Balic, Avdi Salihu, Nexhat 

Qehaja, Mirko Ficko: Analysing of cutting force by end 

millin using Artificial Intelligence. 

Journal of Mechanical Engineering and Automation 

2013, v. 3, no. 8, pp. 517-521. 

http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/10/9

/2013/2013100982645329.pdf  

 + 1 

3. Shpetim Lajqi, Stanislav Pehan, Naser Lajqi, Afrim 

Gjelaj, Joze Psenicnik, Emin Saso: Design of 

Independent Suspension Mechanism for a Terrain Vehicle with 

Four Wheels Drive and Four Wheels Steering.  

Annals of Faculty Engineering Hunedoara – International of 

Journal Engineering/ Fascicule 1 

2013, Fascicule1, Tome XI/2013, faqe: 101-108. 

 

http://annals.fih.upt.ro/pdffull/2013/ANNALS-2013-1-12.pdf 

 + 5 

4. Lulzim Bala, Afrim Gjelaj, Avdyl Bunjaku, Avdi 
Salihu: Surface Roughnes of Material Processing during 
Milling Process. 

Journal of Mechanical Engineering and Automation 

2012, v. 3, no. 10, pp. 601-605. 
http://www.davidpublishing.com/show.html?9087  

 + 0 

5. Latif Latifi, Afrim Gjelaj, Hysni Jashari, Bekim Latifi:  
Investigated of Cutting Force by End Milling Operation.  
 
Journal of Mechanical Engineering and Automation 

2014, v. 4, no. 1, pp. 91-95. 

http://www.davidpublishing.com/davidpublishin

 + 0 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&lani=en&base=COBIB&RID=17386006
http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/10/9/2013/2013100982645329.pdf
http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/10/9/2013/2013100982645329.pdf
http://annals.fih.upt.ro/pdffull/2013/ANNALS-2013-1-12.pdf
http://www.davidpublishing.com/show.html?9087
http://www.davidpublishing.com/davidpublishing/Upfile/2/6/2014/2014020685363993.pdf
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g/Upfile/2/6/2014/2014020685363993.pdf  

6. Joze Balic, Mirko Ficko, Avdi Salihu, Afrim Gjelaj: 
Optimization of cutting tool path generation using genetic 

algorithm, Annals of DAAAM for 2011 & proceedings of 

the 22nd International DAAAM symposium "Intelligent 

manufacturing & Automation: "Power of knowledge and 

creativity", 23-26th November 2011, ISSN 1726-9679). 

Vienna, Austria, 
DAAAM International, 2011, page. 569-570. [COBISS.SI-ID 

15553302]. 

  0 

7. Afrim Gjelaj, Joze Balic: Multi-objective 
optimization for milling operation by using genetic 
algorithm.  
International Conference On Advanced Engineering 

Optimization Through Intelligent Techniques 
            Proceedings. [S. l.: s. n.], 2013, pp. 11-15, 

  1 

8. Afrim Gjelaj, Avdyl Bunjaku, Mexhait Rrustemi, 
Mehmet Zeqiraj:  Programming and Simulation of 
workpiece in CNC Milling Machine, 14th  
 
International Research/Expert Conference, “Trends 
in the Development of Machinery and Associated 
Technology”, 11-18 September 2010, Mediterranean 
Cruise, 
http://www.tmt.unze.ba/zbornik/TMT2010/013-TMT10-

144.pdf  

  0 

9. Nexhat Qehaja, Mirlind Bruçi, Hakif Zeqiri, Avdi 

Salihu, Afrim Gjelaj: Tool Life Prediction of 

Tungsten Carbide Cutting Tools in Turning 

Process. International Conference on Innovative 

Technologies In-Tech 2014, p 271-275 Budapest Hungary 

  0 

10. Shpetim Lajqi, Stanislav Pehan, Naser Lajqi, Afrim 

Gjelaj, Jože Pšeničnik , Emin Sašo: Design of 

Independent Suspension Mechanism for a Terrain Vehicle with 

Four Wheels Drive and Four Wheels Steering.             

The 4th International Scientific Conference, 

Management of Technology Step to Sustainable 

Production, MOTSP 2012. Zader, Kroaci, MOTSP 

2012. Faqe: 230-237. 

  0 

11. Afrim Gjelaj, Hysni Osmani, Avdyl Bunjaku and Rexhë 

Gjonbalaj: Heat treatment of steel details in FPA 

X210Cr12, International Symposium (2004), Vlora, 

Albania, 2004, Vlorë, Shqipëri, Poster 

  0 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&lani=en&base=COBIB&RID=15553302
http://www.tmt.unze.ba/zbornik/TMT2010/013-TMT10-144.pdf
http://www.tmt.unze.ba/zbornik/TMT2010/013-TMT10-144.pdf
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12. Hysni Osmani, Bajrush Bytyqi, Shaban Shabani and 

Afrim Gjelaj: Cilësia e prodhimeve të fituara nga 

mbeturinat metalike në ndërmarrjet e vogla, International 

Symposium of Mechanical Engineering, 2005, Prishtinë, 

Kosovë 

  0 

Në këtë tabelë duhet të redhiten vetëm punimeti që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në Statusin e 

UMIB (nenet përkatëse prej 169 deri 183)). Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me 

saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet 

nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e 

radhitura në këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të 

studimeve së bashku me raportin e recensionit. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë 
informata për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me 
recension ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka 
recension ndërkombëtar dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact 
factorin" personal, etj. duke men» parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron 
kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të 
punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 
pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime 
shkencore. Komisioni duhet të precizojë  
burimin e informatave në të cilin është mbëshietur, i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për 
të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 
 

 Nga te dhënat e kandidatit Afrim Gjelaj shihet se ai ka publikuar 12 punime, disa prej tyre me 

recension ndërkombëtar, ku vlen te potencohet se 2 punimet e tij janë  indeksuara në indeksuar 

ne Scopus  

 http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55993277900  

 

 

2. Pervoja në mësimdhenie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, 
universitetet ku ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë 
vendit etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

 

Kandidati Afrim Gjelaj, në vitin 2008 – 2009 ka qenë asistent i angazhuar për lëndët 
përpunimi me prerje I dhe II në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara (FSHTA) 
Universiteti i Prishtinës në Mitrovicë, ndërsa nga viti 2009 ka kaluar Asistent i rregullt 
në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuar - UP në Mitrovicë. Nga viti 2009-2012 ka 
qenë  Asistent i angazhuar për lëndët Përpunimi me prerje I dhe II, Automatizim i 
Prodhimtarisë, Pajisje Ndihmëse, Makinat Metalprerëse, Përpunueshmëria e 
Materialeve dhe Makinat Metalprerëse në Departamentin e Prodhimtarisë dhe 
Automatizimit në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, Universitetin e Prishtinës.  Nga 
2002 deri 2003 ka qenë mësimdhënës i lëndëve profesionale në Shkollën e Mesme 
Teknike Shaban Spahija në Pejë. 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=55993277900
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3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projektet e tjera 

në të cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet 
dhe mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 

mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Kandidati, Afrim Gjelaj nga viti 2012 e tutje  është anëtar i Këshillit  të FIMK  në 
Universitetin “Isa Boletini”në Mitrovicës. Po ashtu është emëruar koordinator për 
ECTS nga viti 2015 në FIMK. Në vitin 2007 – 2008 në Kosova Steel – Ish fabrika e 
autopjesëve Ramiz Sadiku Pejë ka pasur pozitën e programuesit të makinave CNC 
Torno, frezë, qendra përpunuese dhe plasma. 
Në vitin 2009 në firmën UKAJ në Pejë ka realizuar interierin e Hotel Dukagjinit, 
programimin e interierit në makinën CNC  me ndihmën e CAD/CAM dhe trajnimin e 
stafit. 
Në vitin 2003 pas diplomimit kandidati ka kryer  punë praktike 3 mujore në Fabrikën  e 

Pjesëve dhe Automobilave  (FPA) në Pejë në repartin e vegëltores.  

 
Kandidati ka fituar aftësi organizative, udhëheqje të projekteve të ndryshme në fushën e 

prodhimtarisë dhe automatizimit të makinave metalprerëse, përgatitje të dokumentacioneve 

tekniko-teknologjike për përpunimin e metaleve me heqje ashkle, CNC makinat, projektimin 

dhe analiza e linjave përpunuese fleksibile.  

Disa nga projektet janë cekur si më poshtë: 

1. Afrim Gjelaj, Mehmet Zeqiraj: Projekti 1, Disajnimi i linjës se sistemeve përpunuese 

fleksibile dhe paraqitja skematike e secilit pozicion me prerjet e nevojshme. Për firmën 

MTA 2 – Hebeprofi Austri. (Projekti është realizuar për Mercedes) 2013 

2. Afrim Gjelaj, Mehmet Zeqiraj: Projekti 2, Projektimi dhe disajnimi i linjës se sistemeve 

përpunuese fleksibile si dhe kalkulimet e peshës së materialit për çdo pozicion. Për 

firmën MTA 2 Pejë – Hebeprofi Austri. (Projekti është realizuar për Mercedes) 2013 

3. Afrim Gjelaj, Mehmet Zeqiraj: Projekti 3, Projektimi dhe disajnimi i linjës se sistemeve 

përpunuese fleksibile. Për firmën MTA 2 – Hebeprofi Austri. (Projekti është realizuar 

për Mercedes) 2013 

4. Afrim Gjelaj, Mehmet Zeqiraj: Projekti 4, Projektimi dhe disajnimi i linjës se sistemeve 

përpunuese fleksibile. Për firmën MTA 2 – Hebeprofi Austri. (Projekti është realizuar 

për Mercedes) 2013 

5. Afrim Gjelaj: Mehmet Zeqiraj: Projekti 5, Projektimi dhe disajnimi i linjës se sistemeve 

përpunuese fleksibile në aplikimin e transportit të produkteve të përfunduara. Për firmën 

MTA 2 – Hebeprofi, Austri. (Projekti është realizuar për Mercedes) 2013. 

6. Afrim Gjelaj: Disajnimi i modeleve në fushën e përpunimit të granitit, mermerit me 

CNC laser, me ndihmën e softuerit LaserCAD. Elsa Group 2015. 

7. Afrim Gjelaj: Vullnet Gjikolli, diagnostifikimi, kalibrimi, aktivizimi i makinës CNC 5 

akse në fushën e përpunimit të granitit dhe mermerit. Elsa Group 2015. 

8. Afrim Gjelaj: Zhvillimi, projektimi dhe disajnimi i projektit të ormanëve elektrik me 

aplikimin e softuerit Autodesk Inventor, në makinën për Shtancim CNC TRUMPF. Dhe 

përkulja është realizuar në abkant NC. Decon 2013, Prishtinë 

9. Afrim Gjelaj, Hamit Mavriqi: Dignostifikimi i problemit në makinën CNC gravurë, 

ndërrimi i elektronikës (Servodrive, Powersuply, Pllaka kryesore etj.) Kalibrimi i akseve, 

konfigurimi i makinës, simulimi i shembujve me CAD/CAM. Shkolla e Mesme Teknike 

“Hasan Tahsini”Kastriot.2014 
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10. Afrim Gjelaj: Disajnimi i produkteve me softuere të familjes CAD, aplikimi i Lazy 

CAM, Mach3 në makinën Plasma CNC. Trajnimi i stafit. Optimalizimi i rrugës, kursimi 

i materialit, programimi i copave punuese. MTA 2 - Hebeprofi, 2013, Pejë. 

11. Afrim Gjelaj: Programimi i copave të ndryshme punuese në makinat: tornuese, frezuese, 

qendër përpunuese dhe plasma. Programet e copave punuese për fushën e prerjes, 

deformimit (kuposjes) si në vijim; boshte për shtëpiza të gjeneratorëve; disajnimi i 

veglës për traversën (shasinë) e automjeteve më peshë të rendë, programimi me G-code 

për pozicione të ndryshme në industritë përpunuese. Kosova Steel, Pejë, 2007/2008 

 
Recenca e punimeve: 

Dy recenca të punimeve në lëmin e Prodhimtarisë dhe Automatizimit 

 

Çmime dhe anëtarësime: 

2011 - Bursist i JoinEU-SEE. 

2010 - Bursist i Slovene human resources development and scholarship found. 

 

Njohuritë kompjuterike dhe kompetencat: 

Kandidati i zotëron aplikimin e pakove softuerike të tilla si: Microsoft Office, NX PLM 

Siemens, Lazy CAM, MasterCAM, Autodesk Inventor, CorelDraw, Photoshop, MATLAB, 

MathCAD, AutoCAD, LaserCAD, Solid Work (Solid CAM), Wolframe Mathematica etj. 

 

Njohuritë mbi gjuhët: 

Kandidati cekë se komunikon Anglisht, Gjermanisht, Sllovenisht - Kroatisht 

 
 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për te dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 

Afrim Gjelaj studimet themelore dhe ato të magjistraturës i ka përfunduar në 

Universitetin e Prishtinës (Pjesën e temës së magjistraturës në kuadër të makinave CNC 

e ka realizuar në Gjermani), ndërsa studimet e doktoraturës i ka përfunduar  në 

Universitetin e Mariborit në Slloveni.  

Po ashtu kandidati ka qëndruar  katër muaj në kuadër të programit “Avancimi i 

cilësisë në mësimdhënie dhe kërkim shkencor në UP” , në Universitetin e Mariborit.  

Gjithashtu ka marr pjesë në konferenca dhe trajnime të ndryshe nga lëmi i  Makinerisë 

që janë organizuar jashtë vendit si në Vien (Austri), Graz (Austri), Ljubljan (Slloveni). 

Mobiliteti për studime të doktoratës “Doctorate Degree” Titulli i temës së Disertacionit: 

“Automatizimi dhe programimi Inteligjent i Makinave Metalprerëse CNC – Automated and 

Intelligent Programming of CNC Machine Tools ”, Universiteti Mariborit, Fakulteti i 

Inxhinierisë Mekanike, Maribor, Slloveni. Programi është mbështetur nga Erasmus Mundus 

Action 2 – JOINEU-SEE II, të emërtuar “JoinEU-SEE scholarship scheme for academic 

Exchange between EU & Western Balkan Univerities”. 

Po ashtu kandidati ka të përfunduar kursin profesional për Metodikë dhe Didaktikë, të cilin e ka 
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udhëhequr zotëri Horst Schwalbe nga Zwickau i Gjermanisë me titull: PROJEKT 

BERUFLICHE AUSBILDUNG KOSOVA, (projekt për aftësim profesional) donacion nga 

GTZ–ja, (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit GmbH), në Shkollën Teknike 

“Shaban Spahija” në Pejë, 2002. 

Kandidati tre muaj e ka vijuar kursin e modulit të parë për Metal-frezues, në shkollën e mesme 

teknike ”Shaban Spahija” në Pejë, të cilin e ka udhëhequr organizata e Zvicrës Swisscontakt në 

Prishtinë. Kursin e ka udhëhequr Johann – Peter Porten, me emërtim: Project Manager 

Vocational Education Training, donacion i Swiss Foundation for Technical Cooperation dhe 

ka përfunduar me 08.03.2002. 

Kandidati tre muaj e ka vijuar kursin e modulit të dytë; Tornim, Frezim dhe Shpim. Edhe ky 

nivel është mbajtur në shkollën e mesme teknike “Shaban Spahija” në Pejë, donacion i 

organizatës Zvicerane Swisscontact të cilin e ka udhëhequr Johann – Peter Porten, me emërtim: 

Project Manager Vocational Education Training dhe ka përfunduar me 13.12.2002.  
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