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UNIVERSITETI I MITROVICËS 
“ISA BOLETINI”

RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES

PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK

Fakulteti Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe 
Kompjuterike

Lënda/ët për të cilat është shpallur 
konkursi

GJUHE ANGLEZE 1 & II

Kandidatët e paraqitur: 1. Edita Bekteshi
2. Gramoz Çubreli
3. Arlinda Zejnullahu

Komisioni vlerësues

1. Kryetar Prof.Dr. Shpresa Hoxha

2. Anëtar Dr.sc. Lindita Rugova, prof. i asc.

3. Anëtar Dr.sc. Sadete Pllana, prof. ass.

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1
Emri dhe mbiemri Edita Bekteshi
Datëlindja dhe vendlindja 20/12/1972. Prishtinë
Grada shkencore Magjistër; PhD Candidate
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Lektore e gj. angleze
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse 
është rizgjedhje)

1997

Universiteti/fakulteti/departamenti
Universiteti i Tetovës - Maqedoni
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Arsimimi i lartë
Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, 
nota mesatare

Fakulteti i gjuhëve të huaja -  Dega Gjuhë 
ang leze -T iranë , 1997.

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

SEEU -  Maqedoni 2009. 
8.10

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

SEEU -  Maqedoni, kandidat para 
mbrojtjes.

*Të shtohen tabe la, va rës ish t nqa num ri 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 bazuarnë CV-në e tij)_______________________________

Numri i publikimeve

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës

Publikimet shkencore ne 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 5

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor /
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar) /
Publikimet në revisf . tjera shkencore të publikuara në Kosovë /
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon /
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 3

A B S T R A K
TE

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 korrespodent i punimit me recension ndërkombëtar.
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura nëtabelën 1.
(Kom ision i v lerësues duhe t të ja p ë  in form ata p ë r  tip in  e pubiik im eve, p ë r  rev is tën  në të c ilë n  
ka bo tuar au to ri duke iu re fe rua r s ta tus it të kand ida tit në ku ad ë r të p un im it (p.sh. au to r i  parë  
etj), "im pact fac to rin " e revistës, shtëp inë botuese, "im pact fac to rin " persona l, etj. Kom ision i 
duhet të p recizo jë  burim in  e in form atave në të cilin  ë sh të  m bësh te tu r dhe i c ili m und  të 
verifikohet. A rgum en te t re levante  p ë r të dhëna t dhe burim e t m bështe tëse  p ë r  të dhëna t e 
paraq itura  duhe t të bashkëngjiten  në këtë raport)

Punimet relevante të kandidatit Nr. 1*. Tabela 2.
Punim et shkencore ose të a rritu ra t artis tike  të kandidatit, të  c ila t e trego jnë  orig jinalitetin , 
ndikim in shkencor dhe citim in  e pub lik im it në nivel n dë rko m b ë ta r___________________ ________

Të dhënat për punimet:
Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet

[ "Impact 
factor”

Pa “Impact 
factor”

Nr. i
Citimeve

1. Learner's perceptions of e-learning focused on reading 
and speaking skiles-The caoe of teenagers in the Republic 
of Kosovo, Belgrade International Conference on 
Education 2014; October 2014 Belgrade, SERBIA; 
http://www.tomorrowpeople.org

/

2. The role of the Practicioner in ESP Courses in Kosovo, 
International Symposium, Foreign Lanuage Education 
and its Applications in Prep Classes-I, 2012 Istanbul - 
Tiirkiye

/

3. MOTIVATION-ITS EFFECT IN ENGLISH LANGUAGE 
ACHIEVEMENT, 2ND ALBANIA INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON EDUCATION, 2014, TIRANA 
ALBANIA; PROCEEDINGS, EUROPEAN DIMENSION 
WITHIN NATIONAL CONTEXT.

/

4. Autonomous language learning and ICT; 7th International 
scientific and applicative konference “KnowIedge for 
Capabilities and SI Tit” 2015 Bansko, Bulgaria. 
infofilikm.mk; w>vw.ikm.mk;

/

5. HELPFUL IDEAS FOR TEACHING ENGLISH ESP TO STUDENTS OF 

ENGINEERING, INTERNATIONAL LANGUAGE LITERATURE 

STYLISTICS SYMPOSIUM -  EDIRNE, TURKEY, 2012.
/

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).

Kandidatja Mr. EDITA BEKTESHI, që nga viti 1997 - 2015 ka qenë lektore e gjuhës 
angleze, dhe ka punuar në vende të ndryshme, lektore në Universitetin e Tetovës 1997 - 
2000; lektore në UMIB 2011; Universitetin e Prishtinës 2012, tani është e angazhuar në 
Universitetin e Mitrovicës "Isa Boletini" në cilësi te lektores. Ka pesë punime të botuara
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dhe tri abstrakte në Konferencat ndërkombëtare. Është kandidate para mbrojtjes së 
punimit të doktoranturës në UEJL - Maqedoni________________________________________

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim
(Në këtë pjesë të raportit shënohe" pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projektet e tjera 
në të ciiat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të ciiit është financuar projekti, çmimet 
dhe mirënjohjet, kuaiifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 
mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

Kandidatja, EDITA BEKTESHI nga viti 2000 -  2008 ka qenë drejtoreshë e shkollës së 
gjuhëve të huaja; 2008 -  2010 mësimdhënëse në shkollën jo publike "Mileniumi i tretë" 
Prishtinë; mësimdhënëse në "Oxford Studio" Prishtinë; 2010 -  2011 Drejtoreshë në 
Shkollën e gj. të huaja "Challenge" Prishtinë._________________________________________

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).________________________________________________________________________
Nga te dhënat e kandidates EDITA BEKTESHI shihet se, studimet themelore i ka kryer
në Fakultetin e gjuhëve të huaja -  Tiranë; studimet e magjistraturës i ka përfunduar në
Universitetin e EJL, ndërsa studimet e doktoraturës i ka në përfundim e sipër në
Universitetin e Europës Juglindore po ashtu në Maqedoni, dmth. është para mbrojtjes
publike të punimit të disertacionit____________________________________________________

5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i cili propozohet)
(Anëtarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër për titullin i 
cifi propozohet. Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë propozimin e tyre vetëm për 
një kandidat për një pozitë (ose për më tepër kandidatë, nëse ashtu është kërkuar me konkurs). 
Komisioni vlerësues 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 p aashkët 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 apiikim sipas Statutit dhe 
konkursit).

Komisioni recensues, i formuar me Vendimin e Dekanatit të Fakultetit të Inxhinierisë 
Mekanike dhe Kompjuterike në Universitetin e Mitrovicës "Isa Boletini" të datës 
3.11.2015, duke u bazuar nc Statutin e Universitetit të Mitrovicës "Isa Boletini" dhe 
konkursin e datës 3.11.2015, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të dokumentacionit të tre 
kandidatëve Mr. Edita Bektashi; Gramoz Çubreli dhe Arlinda Zejnullahu,

Komisioni vlerësues ndan mendimin se: Edita Bekteshi i plotëson të gjitha kushtet për 
tu zgjedhur LEKTORE e gjuhës angleze.

Kandidati Gramoz Çubreli nuk i ka kualifikimet përkatëse të kërkuara me konkurs; 
ndërsa Arlinda Zejnullahu ka të kryer vetëm Fakultetin Filologjik, dega përkatëse dhe i 
ka të regjistruara studimet Master në UP.____________________________________________
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