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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 

Emri dhe mbiemri Fitim Zeqiri 

Datëlindja dhe vendlindja 01/09/1982 

Grada shkencore MSc 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse 
është rizgjedhje) 

08.04.2011 

Universiteti/fakulteti/departamenti Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
Fakulteti i Shkencave te Aplikuara 
Departamentin e makinerisë industriale. 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, 
Departamenti i makinerisë prodhuese. 
Inxhinier i diplomuar i makinerisë, 28.01.2005, 
nota mesatare 7.81  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, 
Makinerise Prodhuese dhe Automatizimit 
Master i shkencave Teknike, 18.07.2007, nota 
mesatare 9.20 

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

Universiteti i Nigdes 
Fakulteti i Inxhinierisë mekanike 
Departamenti prodhim dhe Konstruktim 
PhD kandidat.nota mesatare 3.69 (max. 4) 
 

*Të shtohën 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
*
 / / 

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

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 9 2 

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

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

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

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë 3 / 

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon / / 
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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 duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

 
 

 
 
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 

B.Bytyqi, F. Zeqiri -  “Ndikimi i presionit në shpërndarjen e 

temperaturave gjatë saldimit me elektrorezistencë në pikë”. Akademia 

e Shkencave dhe arteve të Kosovës, Prishtinë 2006, Faqe 83-97 

 

+  

H. Zeqiri, A. Bunjaku, A. Salihu, F Zeqiri -“Konsumi i instrumenteve 

metalprerëse gjate punimit me tornim te celikut te kalitur 42CrMo4”. 

Simpoziumi Shkencor nderkombetar , FXM, Mitrovica, 2007,  

Faqe 285 ÷ 288 

 

+  

B. Bytyqi, H Osmani, F Zeqiri - ”Materialet e reja per riparim dhe 

mbrojtje nga korrozioni ne te ftohte”. Simpoziumi Shkencor 

nderkombetar , FXM, Mitrovice, 2007 Faqe 571 ÷ 580 

 

+  

H. Zeqiri, A. Bunjaku, A. Salihu, F. Zeqiri – “Determination of surface 

roughness during the lathe processing of steel 42CrMo4” Trends in the 

Development of Machinery & Associated Technology TMT2008, 

Istanbul, Tyrkey.  PP 121÷ 124 

 

+  

H. Zeqiri, A. Bunjaku, A. Salihu, H. Osmani, F. Zeqiri - “ Research of 

arithmetic average of processing by lathing of hardened 

steel42CrMo4”. Annals of DAAAM for 2008 & Proceedings of the 

19th International DAAAM Symposium & automation: October 2008 

Trnava, Slovakia.  PP1549÷ 1550 

 

+  

H. Zeqiri, A. Bunjaku, A. Salihu, H. Osmani, F. Zeqiri - “Research of 

flank wear in turning with hard cutting tool” Trends in the 

Development of Machinery and Associated Technology TMT2009, 

.  

+  
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PP17÷20 Hammamet, Tunisia 

H. Zeqiri, A. Bunjaku, A. Salihu, H. Osmani, N. Qehaja, F. Zeqiri – 

“Chip deformation and its morphology in orthogonal cutting of 

hardened steel 42CrMo4” Trends in the Development of Machinery 

and Associated Technology”, TMT 2010, Mediterranean Cruise, 

PP 653÷654 

 

+  

N. Qehaja, H. Zeqiri, H. Osmani, J. Kacani, F. Zeqiri – “Comparative 

analisis of metal cuting tools reliability during processing by turning in 

laboratory conditions and exploitation”. Trends in the Development of 

Machinery and Associated Technology TMT2010. PP 677÷680 

 

+ 1 

Salihu, H. Zeqiri, A. Bunjaku, N. Qehaja, A. Kyqyku, F. Zeqiri,     

“The temperature in increased speed processing by turnin”. Trends in 

the Development of Machinery and Associated Technology TMT2011, 

Prague. PP 733÷736 

 

+  

H. Zeqiri, A. Salihu, A. Bunjaku, H. Osmani, N. Qehaja, F. Zeqiri – 

“Research of flank wear in turning of stainless steele” Trends in the 

Development of Machinery and Associated Technology” TMT2011, 

Prague. PP 725÷728 

 

+  

A Salihu, H. Zeqiri, A. Bunjaku, N. Qehaja, F. Zeqiri – “Research of 

surface roughness average of steel C45 during turning”.  Anals of 

DAAAM for 2010 & Procedings of the 21 st International DAAAM 

symposium, Volume 21, , ISBN 978-3-901509-73-5. No 1.ISSN 1726-

9679, PP185÷0186 

 

+  

A Salihu, H. Zeqiri, A. Bunjaku, N. Qehaja, H. Osmani, F. Zeqiri – 

"Research of the heihgt parametrs of the machined surface”. Annals of 

DAAAM for 2011 & Proceedings of the 20th International DAAAM 

Symposium, ISBN 978-3-901509-70-4, ISSN 1726-9679, Editor B. 

Kataliinc, Published by DAAAM. PP 0133÷0134 

 

+  

H. Zeqiri, N. Qehaja, F. Zeqiri, A. Salihu, H. Osmani – “Research of 

Flank wear  in Turning of steel Ck60”. Anals of DAAAM for 2012 & 

Procedings of the 23rd International DAAAM symposium, ISBN 978-

3-901509-91-9. ISSN 2304-1382,. PP 0033÷0036 

 

+ 2 

N Qehaja, A. Salihu, H. Zeqiri, H. Osmani, F. Zeqiri, - “Machinibility 

of metals, methods and practical application”. Anals of DAAAM for 

2012 & Procedings of the 23rd International DAAAM symposium, 

ISSN 2304-1382 PP 0029÷0032 

 

+ 2 

    

Në këtë tabelë duhet të redhiten vetëm punimeti që i plotësojne kriteret e përcakluara në Statutin 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. 
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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) 
 

Punimet shkencore janë botuar në revistat ndërkombëtare dhe vendore të vlerësuara me indeksin ISSN 

dhe ISBN. Të gjitha këto punime janë vlerësuar nga recensentët e njohur në fusha të caktuara të 

inxhinierisë mekanike. 

 

2. Përvoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

 

Në vitin 2005 është angazhuar si Asistent mësimor në cilësinë e bashkëpunëtorit të jashtëm 
për mbajtjen e ushtrimeve në lëndët: Materialet e makinerisë dhe Vizatimi me kompjuter, UP-
FSHA-Mitrovicë 

Në vitin akademik 2005/2006 është angazhuar si Asistent mësimor në cilësinë e 
bashkëpunëtorit të jashtëm për mbajtjen e ushtrimeve në lëndët: Saldimi, Përpunimi me 
deformim, Materialet e makinerisë,  Vizatimi me kompjuter dhe Dokumentimi teknik me CAD-i. 

Nga dt. 01.10.2007 është zgjedhur Asistent i ri për grup lëndësh në Departamentin e 
Makinerisë Industriale, në Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara në Mitrovicë. 

Nga dt. 08.04.2011 është zgjedhur Asistent për grup lëndësh në Departamentin e Makinerisë 
Industriale, në Fakultetin e Shkencave të Aplikuara në Mitrovicë. 
 

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 MSc Fitim Zeqiri asis,  i ka kryer Trajnime/Specializime në: 

Qendrën e Trajnimeve të KEK-ut dhe atë: MS Windows XP Profesional, MS Word, MS Excel,  
XP Profesional, Informacionet dhe Komunikimi dhe Auto CAD 2007.  

Trajnime profesionale i ka kryer në Qendrën e Trajnimeve të KEK-ut dhe atë:  

 Sistemet Hidraulike dhe Pneumatike dhe  

 Kontrolluesit Logjik të Programueshëm PLC dhe Saldimi. 
Njohuritë kompjuterike:  MathCAD 14, IQ 100, Wolfram Mathematica 8.0, Working Model 2D. 
Autodesk Mechanical  2014, Autodesk Inventor 2014, Catia V5 R21, NX 9.0, Ansys 11.0,  dhe 
Abaqus/CAE. 

Kandidati komunikon në gjuhën angleze (ka dhënë TOEFL-testin), dhe Turke. 
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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). 

- 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 2 

Emri dhe mbiemri Granit Hajra 

Datëlindja dhe vendlindja 14.06.1991 

Grada shkencore BSc 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) / 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse 
është rizgjedhje) 

/ 

Universiteti/fakulteti/departamenti / 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike 
Departamenti i prodhimtarisë dhe 
 automatizimit. 
Bachelor i inxhinerise mekanike, 02.10.2013, 
nota mesatare  9.20 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, 
Makinerise Prodhuese dhe Automatizimit 
Student i Studimeve Master nga viti 2013. 

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

/ 
 

*Të shtohën tabela, varësisht nga numri i kandidatëve.  

 
2. 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
*
 / / 

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

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

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

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

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

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

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

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

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor / / 
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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 duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

Nuk ka shënime. 
 
 
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 

Nuk ka shënime.    

    

    

Në këtë tabelë duhet të redhiten vetëm punimeti që i plotësojne kriteret e përcakluara në Statutin 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) 
 

Nuk ka shënime. 
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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). 

 

Nuk ka shënime. 
 

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, 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 BSc Granit Hajra: ka cekë që njehë programet: Microsoft Office, Auto CAD, dhe 

Solid Works, mirëpo nuk ka dëshmi. Kandidati komunikon në gjuhën angleze (niveli mirë), dhe 

Serbo-kroate (mjaft). 

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 qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 

Nuk ka shënime. 
 

 
 


