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UNIVERSITETI I MITROVICËS 
“ISA BOLETINI” 

 
RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES  

 
PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK 

 

Fakulteti FAKULTETI I INXHINIERISE MEKANIKE DHE 
KOMPJUTERIKE 

Lënda/ët për të cilat është 
shpallur konkursi 

Asistent për lëndet: 
1. Mikroekonomi 
2. Menaxhimi i burimeve njerëzore 
3. Marketing 
4. Makroekonomi 
5. Biznes ndërkombëtar 
6. Parimet e kontabilitetit 
7. Analizë financiare 
8. Menaxhim operacional 
9. Menaxhim 
10. Kontabilitet kosto 
11. Auditim. 

Kandidatët e paraqitur: 1. Arta Xhylani 
2. Albana Rexha 
3. Besim Kamberaj 
4. Donjeta Zejnullahu-Pllana 
5. Driton Bekteshi 
6. Enis Abdurrahmani 
7. Liridona Gërxhaliu 
8. Nermin Xhemili 
9. Melda Myftiu 
10. Ragip Hyseni 
11. Safet Abdullahu 
12. Shqipdona Hashani 
13. Shaqir Rexhepi 
14. Ylber Prekazi 
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Komisioni vlerësues: 

1. Kryetar Prof .ASc. dr. Fatos Ukaj 

2. Anëtar Prof. Ass. dr. Besnik Krasniqi 

3. Anëtar Prof. Ass. dr. Florin Peci 

 
Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri ARTA XHYLANI 

Datëlindja dhe vendlindja 11/11/1988, Baicë, Gllogoc 

Grada shkencore Master për marketing 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistente e angazhuar në vitin 2014/15 

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  

Studimet e themelore bachelor për marketing i ka 

regjistrua me 5/12/2008, dhe i mbaroi në vitin 

2011, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti 

Ekonomik, Prishtinë, me notë mesatare (8.65) 

(certifikata e notave kopje, i mungon diploma e 

studimeve bachelor). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit për marketing i ka regjistrua 

me 8/11/2011, dh e i mbaroi me 4 tetor 2013, 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, -

Prishtinë, me notë mesatare (9.16), (certifikata dhe 

diploma kopje). 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Ska dëshmi që i ka regjistruar studimet e 

doktoratës. 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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 asistentë 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   
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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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent në revistat me “impact faktor”    

Recenzent në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koau tor  me 1 punim si  autor  kryesor  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) 

 

 

 

 

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). 

 

1. Asistente e angazhuar në Universitetin e Prishtinën, Fakulteti Ekonomik-qendra në Mitrovicë, 

prej 1/10/2014 deri 30/06/2015 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 2 
Emri dhe mbiemri ALBANA REXHA 

Datëlindja dhe vendlindja 23/04/1989, Mitrovicë 

Grada shkencore 
Master of Arts in Public Policy, fituar në “Central 
European University”, Hungari 

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  

American University in Kosovo(AUK) –Prishtine , 
Baçellor i Applied Arts & Science, 2008-2011, me 
noten mesatare 3.74 (8.74). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e Masterit i ka kryer ne Central European 
University-Hungari, (Master of arts in Public Policy)  
2012-2013, te nostrifikuar nga MASHT, (Master i 
Arteve në Politikë Publike),–Prishtinë. 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

S’ka dëshmi për regjistrim te doktoratës 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   
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Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca për studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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. 

 

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) 

N/A 

 

 
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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

1.    

2.    

3.     

4.     
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

N/A 

 

 

 

 

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). 

 

 

N/A 

 

 

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). 

 

N/A 

 

 

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). 

N/A 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 3 

Emri dhe mbiemri BESIM KAMBERAJ 
Datëlindja dhe vendlindja 19/04/1977, Mitrovicë 

Grada shkencore 
Master; ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
BUCURESTI 

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  

Nuk ka dëshmi 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

FACULTATI DE CIBERNETICA, STATISTICA  SI 
INFORMATICA ECONOMICA-BRIE,(Dokumentet 

janë kopje) 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

S’ka deshmi per regjistrim te doktoratures 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   



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

 

 
11 

 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

1.     

2.     

3.     
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 4 
Emri dhe mbiemri DONJETA ZEJNULLAHU-PLLANA 

Datëlindja dhe vendlindja 11/04/1991, Banjskë, Vushtrri 

Grada shkencore Master shkence 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistente e angazhuar 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

01/11/2014-31/01/2015 

Universiteti/fakulteti/departamenti Kolegji “Pjetër Budi”, Prishtinë 

Arsimimi i lartë  

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

Studimet e themelore bachelor për menaxhment 

dhe informatikë i ka regjistrua me 2009/2010, dhe i 

mbaroi me 23/tetor, 2012, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, me notë mesatare 

(9.54).  

Mirënjohje për suksese të lartë gjatë studimeve, 

dëshmia.  

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit për Administrim Biznesi/Biznes 

Marketing i ka regjistruar me 1/10/2012, dh e i mbaroi 

me 14/07/2014, në Universitetin Europian, Tiranë, me 

notë mesatare (9.5). 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Ska dëshmi që i ka regjistruar studimet e doktoraturës. 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   
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Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

1. Asistente angazhuar, UMIB, Fakulteti Ekonomik, viti 2015 

2. Asistente e angazhuar në Kolegjin “Pjetër Budi”, Prishtinë 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 5 
Emri dhe mbiemri DRITON BEKTESHI 

Datëlindja dhe vendlindja 2/10/1989, Shupkovc, Mitrovicë 

Grada shkencore  

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  

Studimet e themelore bachelor Universiteti i 

Evropës Juglindore, Tetovë, për Administrim 
Biznesi, me notë mesatare (7.00) (certifikata e 

notave dhe diploma, kopje. 
Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Nuk ka diplom të studimeve master 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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 asistent 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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, degëza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 
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2. Përvoja në mësimdhënie 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). 

 

 

 

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). 

 

 

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). 

 

 

  



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

 

 
21 

 

 
 



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

 

 
22 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 

Kandidati 6 
Emri dhe mbiemri ENIS ABDURRAHMANI 

Datëlindja dhe vendlindja 21/03/1980, Mitrovicë 

Grada shkencore Master i shkencave ekonomike 

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  

Studimet e themelore i ka regjistrua me 1998/99, 
dhe i mbaroi me 2/12/2004, menaxhent dhe 
informatikë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti 

Ekonomik, -Prishtinë, me notë mesatare (7.34). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit për menaxhment dhe informatikë i 

ka regjistrua me 2004/205, dh e i mbaroi me 8 prill 

2010, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, -

Prishtinë, me  notë mesatare (8.63) 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Ka regjistruar studimet e doktoraturës në Universitetin  

NIGDE, TURQI, i ka të dhëna 6 provime. 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 7 
Emri dhe mbiemri LIRIDONA GËRXHALIU 

Datëlindja dhe vendlindja 23/05/1990, Vushtrri 

Grada shkencore 
Bachelor në Ekonomik-Banka financa dhe 
kontabilitet, Kolegji “ILIRIA”, PRISHTINË 

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  

Studimet e themelore bachelor: Ekonomik-Banka 
financa dhe Kontabiliteti ka regjistrua me 
2009/2010, dhe i mbaroi me 12 tetor 2012, Kolegji 
ILIRIA, Prishtinë, me notë mesatare (9.48) 

(certifikata e notave kopje) 
Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit nuk i ka përfunduar 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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 
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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) 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 8 
Emri dhe mbiemri MELDA MYFTIU 

Datëlindja dhe vendlindja 13/07/1988, Prishtinë 

Grada shkencore Master për marketing 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistente administrative, Kolegji “Iliria” 

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  

Studimet e themelore bachelor, Bnka , Financa dhe 
Kontabilitet i ka regjistrua me 2007/2008, dhe i 
mbaroi në vitin 2011, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti Ekonomik, -Prishtinë, me notë mesatare 

(7.06) (diplomë e studimeve bachelor, kopje). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit i ka të përfunduara në Universitetin 

Marmara, Turqi, diplomen kopje dhe të pa notifikuar. 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Ska dëshmi që i ka regjistruar studimet e doktoraturës. 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

Asistente administrative, Kolegji “ILIRIA” 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 9 
Emri dhe mbiemri NERMIN XHEMILI 

Datëlindja dhe vendlindja 26/06/1988, Mitrovicë  

Grada shkencore Master për marketing, UP-së, Fakulteti Ekonomik. 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistente e angazhuar në vitin 2013-2015 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

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

Universiteti/fakulteti/departamenti UP-së 

Arsimimi i lartë  

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

Studimet e themelore bachelor për marketing i ka 
regjistrua me 2007/2008, dhe i mbaroi në vitin 
2010, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti 

Ekonomik, Prishtinë, me notë mesatare (8.00). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit për marketing i ka regjistrua me 

2010/2011, dh e i mbaroi me 5 tetor 2012, Universiteti i 

Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, me notë 

mesatare (8.00). 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nëse kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

I ka regjistruar studimet e doktoraturës në Fakultetin 

Ekonomik, UP-së Prishtinë, i ka të dhëna 3 provime. 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

1. Asistente e angazhuar në Universitetin e Prishtinën, Fakulteti Ekonomik-qendra në Gjilan, dhe 

UMIB, prej 15/02/2013-30/06/2013, dhe 01/10/2013-30/06/2014,  

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 10 
Emri dhe mbiemri RAGIP HYSENI 

Datëlindja dhe vendlindja 23/05/1989, Kaçanoll, Mitrovicë 

Grada shkencore 
Master i shkencave ekonomike në menxhment dhe 
informatikë 

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  

Studimet e themelore bachelor për Menxhment 
dhe Informatikë i ka regjistrua me 2008/2009, dhe 
i mbaroi me 26 tetor 2011, Universiteti i 

Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, me notë 

mesatare (8.96) (diploma e studimeve bachelor, 

kopje). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet; master shkencave Ekonomike për 

Menaxhment dhe Informatikë i ka regjistrua me 

2011/2012, dh e i mbaroi me 26 dhjetor 2013, 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, -Prishtinë, 

me  notë mesatare (8.00). 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Ska dëshmi që i ka regjistruar studimet e doktoraturës. 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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 universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

  



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

 

 
41 

 

 
  



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

 

 
42 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 11 

Emri dhe mbiemri SAFET ABDULLAHU 
Datëlindja dhe vendlindja 26/06-1988, Mitrovicë 

Grada shkencore Master për Banka, Financa dhe Kontabilitet 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Asistent i angazhuar në vitin 01/10/2014-
31/05/2015, UMIB 

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  

Studimet e themelore bachelor për Banka, Financa 

dhe Kontabilitet i ka regjistrua me 2006/2007, dhe i 
mbaroi 22 mars 2010, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, me notë mesatare 

(9.76) (diploma e studimeve bachelor, kopje). 

Student i daluar. 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit për Banka, Financa dhe 
Kontabilitet i ka regjistrua me 2010/2011, dh e i mbaroi 

me 3 maj 2013, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti 

Ekonomik, Prishtinë, me notë mesatare (9.41), (diploma 

e studimeve master, kopje). 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

Studmet e doktoraturës shkencore i ka regjistruar në 

vitin 2013/2014, UP-së, Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, 

nuk ka paraqitur dëshmi mbi provime të dhëna . 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   
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Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

1. Asistent i angazhuar në Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik-qendra Mitrovicë, në 

periudhën 1/10/2014 deri 31/05/2015. 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 12 
Emri dhe mbiemri SHAQIR REXHEPI 

Datëlindja dhe vendlindja 7/03/1976, Çifllak, Rahovec 

Grada shkencore Ekonomist i diplomuar 

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  

Studimet e themelore Ekonomist i diplomuar i ka 
regjistrua me 1995/96, dhe i mbaroi 26/03/2002, 
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, -

Prishtinë, me notë mesatare (6.5) (diplomë e 

studimeve kopje). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit i ka regjistruar me 15/01/2010, 

Kolegji i Menaxhmentit Internacional, Prishtinë i ka të 

dhëna 6 provime, me notë mesatare (9.16), (certifikata 

notave kopje, pa diplomë). 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 13 
Emri dhe mbiemri SHQIPDONA HASHANI 

Datëlindja dhe vendlindja 30/01/1989, Prishtinë 

Grada shkencore Master për Banka, Financa dhe Kontabilitet 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Asistente e angazhuar në vitin 2013/14 dhe 
2014/2015 

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  

Studimet e themelore bachelor për Banka, Financa 

dhe Kontabilitet i ka regjistrua me 2007/2008, dhe i 
mbaroi me 7 tetor 2010, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, me notë mesatare 

(9.82). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit për Banka, Financa dhe 

Kontabilitet i ka regjistrua me 2010/2011, dh e i 

mbaroi me 23 mars 2013, Universiteti i Prishtinës, 

Fakulteti Ekonomik, Prishtinë, me notë mesatare 

(8.91). 

Studimet e doktoratës; Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nëse kandidati ka doktoruar jashtë 
vendit) 

I ka regjistruar studimet e doktoraturës, i ka të 

dhëna 3 provime. 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shënimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohet 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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   
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Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

1. Asistente e angazhuar në Universitetin e Prishtinën, Fakulteti Ekonomik-qendra në Gjilan, 

prej 01/10/2013 deri me 30/06/2014 dhe 1/10/2014 deri me 15/02/2015. 

2. Asistente profesionale, Kolegji GLLOBUS, Prishtinë. 

 

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). 

 

 

 

 

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). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 14 
Emri dhe mbiemri YLBER PREKAZI 

Datëlindja dhe vendlindja 3/10/1985, Mitrovicë 

Grada shkencore 
Master në Tregjet Financiare dhe Banka,Kolegji 
AAB-RIINVEST, PRISHTINë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Ligjërues në lendet për kontabilitet, Kolegji AAB 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2012 

Universiteti/fakulteti/departamenti Kolegji AAB, RIINVEST 

Arsimimi i lartë  

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

Studimet e themelore bachelor për Banka, Financa 
dhe Kontabilitet, i ka regjistrua me 2005/2006, 
dhe i mbaroi me 30/06/2008, në Universitetin 
AAB, Prishtinës, me notë mesatare (9.60). 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i 
diplomimit, nota mesatare 

Studimet e masterit, Tregjet Financiare dhe Banka i 

ka regjistrua në vitin 2009/2010, dhe i mbaroi me 

02/03/2012, KOLEGJI AAB, RIINVEST, Prishtinë, me  

notë mesatare (10.00). 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte 
vendit) 

I ka regjistruar studimet e doktoraturës në: Universiteti 

Evropian i Tiranës, është në vitin e dytë akademik 

2014/2015, studenti ka likuiduar vitin teorik me 60 kredi 

(dëshmia, kopje) 

 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. 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   

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   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   
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Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te 

studimeve themelore –Master 

  

Sqarim: 1. 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, 

vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

    

 
   

    
 
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 

kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues mund te  

barasvleresoj 2  punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor 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) 

 

 

 

 

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). 

 

15/10/2008, 30/09/20125, asistent Universiteti AAB, Fakulteti ekonomik,  

1/03/2009, 30/06/2009, asistent, Kolegji Universitar Ferizaj-KUF/Fakulteti Ekonomik 

3/10/2012, Ligjërues-Kolegji AAB, Fakulteti Ekonomik. 

 

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). 

 

01/09/2012, aktualisht koordinator i Fakultetit Ekonomik, Kolegji AAB. 

 

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). 
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