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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 

Emri dhe mbiemri Faton Merovci 

Datëlindja dhe vendlindja 19.06.1980 

Grada shkencore Doktor  

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse 
është rizgjedhje) 

2013 

Universiteti/fakulteti/departamenti UP- Fakulteti i Gjeoshkencave dhe 
Teknologjisë 

Arsimimi i lartë  

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

UP, FSHMN, Departamenti i  
Matematikës,  
Inxhinier i matematikës, viti 2005,  
Nota mesatare 9.00. 

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

UP, FSHMN, Departamenti i  
Matematikës, Master i shkencave  të 
matematikës; viti 2010  
nota mesatare 8,73 

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

UT, FSHN Tiranë; Departamenti i 
Matematikës, Doktor në Metodat 
probabilitare, Statistike dhe Analizë 
Numerike, 2015, nota mesatare 9.33 
(Nostrifikuar nga MASHT  me  
Ref. Nr. 6/2139)  

*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
*
 2 2 

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 20 20 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 8 8 

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 2 2 

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 / / 
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Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor / / 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor / / 

Monografitë shkencore si autor kryesor / / 

Monografitë shkencore si koautor / / 

Librat me studime si autor kryesor / / 

Librat me studime si koautor / / 

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) / / 

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

 

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

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

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

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

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

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

paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

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

http://scholar.google.com/citations?user=1IVqSyAAAAAJ&hl=en&oi=ao . Punimet që janë 
indeksuar në bazën e të dhënave  American Mathemtical  Society(13 prej tyre) e kemi 
konstatuar nga http://www.ams.org/mrlookup,ndersa .  

Ndërsa, dy abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si autor kryesor 
mund të shihen ne linkun: http://ibmi.mf.uni-lj.si/files/BookSubmittedAndAccepted_AS2011.pdf  

ku konferenca është mbajtur ne Slloveni nga data 22-25 Shtator 2013, dhe ne faqen 11 te 
këtij abstrakti figuron abstrakti. Në linkun  http://www.iecmsa.org/2012/images/kitapcik.pdf , 

përkatësisht ne faqen  248 të Procedings book shihet emri i autorit dhe abstrakti te 
punimi Transmuted Exponentiated Exponential Distribution. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://scholar.google.com/citations?user=1IVqSyAAAAAJ&hl=en&oi=ao
http://www.ams.org/mrlookup,ndersa
http://ibmi.mf.uni-lj.si/files/BookSubmittedAndAccepted_AS2011.pdf
http://www.iecmsa.org/2012/images/kitapcik.pdf
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Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  

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

Të dhënat për punimet: 

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

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimeve 

1. Faton Merovci, Ibrahim Elbatal: The beta quadratic 
Hazard rate distribution.  
Pak.  Journal of Statistics 09/2015; 31(5): 427-446.                 
http://www.pakjs.com/journals//31(5)/31(5)1.pdf 

 

0.140  0 

2. Abdulhakim Al-Babtain, Ahmed M. Eid, A-Hadi N. 

Ahmed, Faton Merovci: The five parameter Lindley 

distribution. Pak. Journal of Statistics 07/2014; 

31(4):363-384. 

http://www.pakjs.com/journals//31(4)/31(4)2.pdf 

0.140  0 

3. Faton Merovci: Transmuted Rayleigh distribucion,  
 Austrian Journal of Statistics, 2013/ 42(1), 21-31. 
http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg131/131Merov
ci.pdf 

 + 23 

4. Faton Merovci: Transmuted generalized Rayleigh 
distribution, Journal of Statistics Applications and 
Probability,  
2014/  3 (1), 9-20. 
http://naturalspublishing.com/files/published/k8
w7a636gpdd97.pdf            

 + 16 

5. Abdulhakim A. Al-Babtain, Faton Merovci, Ibrahim 
Elbatal: The McDonald exponentiated gamma 
distribution and its statistical properties. SpringerPlus  
01/2015; 4(2):1-22. 

               http://www.springerplus.com/content/4/1/2 

 + 1 

6. Faton Merovci & Ibrahim Elbatal:  Weibull-Rayleigh 
distribution; Properties and Applications , Applied 
Mathematics & Information Sciences,                       
              2015/ 9 (4 (Jul. 2015)), 2127-2137              

http://www.naturalspublishing.com/files/published/g569h

s07nwe3l5.pdf 

 + 2 

7. Faton Merovci: Transmuted Lindley 
distribution. International Journal of Open Problems 
in Computer Science and Mathematics, 6(2013), (2), 
63-72.  
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgn

um=52759# 

 + 14 

http://www.pakjs.com/journals/31(5)/31(5)1.pdf
http://www.pakjs.com/journals/31(4)/31(4)2.pdf
http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg131/131Merovci.pdf
http://www.stat.tugraz.at/AJS/ausg131/131Merovci.pdf
http://naturalspublishing.com/files/published/k8w7a636gpdd97.pdf
http://naturalspublishing.com/files/published/k8w7a636gpdd97.pdf
http://www.springerplus.com/content/4/1/2
http://www.naturalspublishing.com/files/published/g569hs07nwe3l5.pdf
http://www.naturalspublishing.com/files/published/g569hs07nwe3l5.pdf
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=52759
http://platform.almanhal.com/article/articledetails.aspx?orgnum=52759
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8. Faton Merovci, Ibrahim Elbatal: On the 
exponentiated generalized modified Weibull 
distribution 

             Journal of Data Science 13(2015), 213-240. 
        http://www.jds-online.com/volume-13-number-3-july-2015 

 

 + 1 

9. Faton Merovci & Vikas K. Sharma: The beta Lindley 
distribution: Properties and applications, Journal of 
Applied Mathematics, 2014 (Article ID 198951), 10 
pages  
http://www.hindawi.com/journals/jam/2014/198951/ 
 

 + 7 

10. Faton Merovci & Ibrahim Elbatal: Transmuted 

Lindley-Geometric Distribution and its 

Applications, Journal of Statistics Applications and 

Probability, 2014/ 3, No. 1, 77-91 

http://naturalspublishing.com/files/published/e69vpy514e5z2

4.pdf 

 + 5 

11. Faton Merovci, Ibrahim Elbatal, Llukan Puka: The 

McDonald quasi Lindley distribution and its 

applications. Acta Universitatis Apulensis 42 (2), 87-

105, 
http://www.uab.ro/auajournal/upload/68_1237_Merovici_AUA_

Latex_template.pdf 

 + 1 

12. Ibrahim Elbatal & Faton Merovci: A note on a 
generalization of the exponentiated Pareto 
distribucion, Economic Quality Control, 2014/29 (1), 
77-87 http://www.degruyter.com/view/j/eqc.2014.29.issue-

1/eqc-2014-0008/eqc-2014-0008.xml 

 + 2 

13. Faton Merovci & Llukan Puka: Transmuted Pareto 
Distribution, ProbStat e-forum, 2014/7 (1), 1-11. 
http://probstat.org.in/PSF-2014-01.pdf 
 

 + 6 

14. Ibrahim Elbatal  & Faton Merovci  & Waled  
Marzouk: McDonald generalized linear failure rate 
distribution, Pakistan Journal of Statistics and 
Operation Research, 

              2014/10 (3), 267-28,  
               http://www.pjsor.com/index.php/pjsor/article/view/687 

 

 + 3 

http://www.jds-online.com/volume-13-number-3-july-2015
http://www.hindawi.com/journals/jam/2014/198951/
http://naturalspublishing.com/files/published/e69vpy514e5z24.pdf
http://naturalspublishing.com/files/published/e69vpy514e5z24.pdf
http://www.uab.ro/auajournal/upload/68_1237_Merovici_AUA_Latex_template.pdf
http://www.uab.ro/auajournal/upload/68_1237_Merovici_AUA_Latex_template.pdf
http://www.degruyter.com/view/j/eqc.2014.29.issue-1/eqc-2014-0008/eqc-2014-0008.xml
http://www.degruyter.com/view/j/eqc.2014.29.issue-1/eqc-2014-0008/eqc-2014-0008.xml
http://probstat.org.in/PSF-2014-01.pdf
http://www.pjsor.com/index.php/pjsor/article/view/687
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15. Faton Merovci, Ibrahim Elbatal: Transmuted 
Weibull-geometric distribution and its applications. 
Scientia Magna 10 (1), 68-82. 
http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/ScientiaMagna10
no1.pdf 

 + 1 

16. Faton Merovci & Ibrahim Elbatal  &  M. Elgarhy: A 

new generalized Lindley distribution. Mathematical 

Theory and Modeling, 2013/ 3 (13), 30-47, 
 http://www.iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/8768 

 + 5 

17. Faton Merovci: Transmuted exponentiated 

exponential distribution, Mathematical Sciences And 

Applications E-Notes. 2013/1 (2), 112-122. 

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mathenot/article/view/50001053

42/5000098619  

 + 5 

18. Faton Merovci: Power product inequalities for the Γk 

function. International Journal of Mathematical Analysis, 2010, 

4(21-24), 1007-1012.  
 + 22 

19. Faton Merovci & Ibrahim Elbatal, Alaa Ahmed :The 
transmuted generalized inverse Weibull 
distribution. Austrian Journal of Statistics . June 
2014, Volume 43/2, 119–131. 
http://www.ajs.or.at/index.php/ajs/article/view/vol43-2-3 
 

 + 3 

20. Faton Merovci & Ibrahim Elbatal:The McDonald 

Modified Weibull Distribution: Properties and 

Applications. arXiv preprint arXiv:1309.2961. 
http://arxiv.org/pdf/1309.2961.pdf  

 + 3 

21. Faton Merovci & Ibrahim Elbatal:  A New 
Generalization of Linear Exponential 
Distribution:Theory and Application . J. Stat. Appl. 
Pro. Lett. 2, No. 1, 1-14 (2015) 
http://ww.w.naturalspublishing.com/files/publish
ed/64pc56a36o1g6y.pdf 

 

   

22. Faton Merovci/ Turan type inequalities for (p,q) 

gamma function/ Scienta Magna/2013/ Vol. 9/Nr 

1/ 27-32. 

 http://fs.gallup.unm.edu/ScientiaMagna9no1.pdf 

 

 + 0 

23. Faton Merovci:Turan type inequalities for p-

polygamma functions. Le Matematiche,2013, 68(2), 

99-106. 

 + 2 

http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/ScientiaMagna10no1.pdf
http://www.gallup.unm.edu/~smarandache/ScientiaMagna10no1.pdf
http://www.iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/8768
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mathenot/article/view/5000105342/5000098619
http://dergipark.ulakbim.gov.tr/mathenot/article/view/5000105342/5000098619
http://www.ajs.or.at/index.php/ajs/article/view/vol43-2-3
http://arxiv.org/pdf/1309.2961.pdf
http://ww.w.naturalspublishing.com/files/published/64pc56a36o1g6y.pdf
http://ww.w.naturalspublishing.com/files/published/64pc56a36o1g6y.pdf
http://fs.gallup.unm.edu/ScientiaMagna9no1.pdf
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 https://www.dmi.unict.it/ojs/index.php/lematematiche/article/vie

wFile/980/861 

24. Faton Merovci: Turan type inequalities for  some (q, k)− 
special function. Acta Universitatis Apulensis,2013 (30), 69-76. 
http://www.uab.ro/auajournal/upload/33_297_Paper6-

Acta34-13.pdf 

 

 + 5 

25. V.Krasniqi, F.Merovci/ Some completely monotonic 

properties for the (p,q)-gamma function./ Math. 

Balkanica/2012/Vol 26 no. 1-2 /133–145. 

http://www.math.bas.bg/infres/MathBalk/MB-

26/MB-26-133-145.pdf 

 

 + 14 

26. V.Krasniqi, F. Merovci/ Generalization of some 

inequalities for the special functions. 

 J. Inequal. Spec. Funct. 3 (2012), no. 3, 34–40. 
 + 0 

27. V.Krasniqi, F.Merovci/ Monotonicity of functions 

involving generalization gamma function.  

Gen. Math. Notes 2, No. 1, 114-118, (2011). 

http://www.kurims.kyoto-

u.ac.jp/EMIS/journals/GMN/yahoo_site_admi

n/assets/docs/Vlamir_paper-11.6684105.pdf 

 + 0 

28. V. Krasniqi, F.Merovci/Inequalities and 
monotonicity for the ratio of Γp functions. Int. J. 
Open Probl. Comput. Sci. Math.  (2010),/Vol 3/ no. 

1,/ 1–8.  

 + 3 

29. V.Krasniqi F.Merovci / Logarithmically completely 
monotonic functions involving the generalized 
gamma function./Le Matematiche/ (2010), /Vol 
 65 /no. 2, /15–23. 

http://www.dmi.unict.it/ojs/index.php/lemate

matiche/article/view/451  

 + 11 

30. Faton Merovci: Sharp inequalities 

involving ψp(X) function/Acta Univ. Apulensis 

Math. Inform./ 2010/ Vol 23/ 147-151. 

http://www.uab.ro/auajournal/upload/22_281_Pa

per-15-Acta23.pdf  

 + 0 

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

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

https://www.dmi.unict.it/ojs/index.php/lematematiche/article/viewFile/980/861
https://www.dmi.unict.it/ojs/index.php/lematematiche/article/viewFile/980/861
http://www.uab.ro/auajournal/upload/33_297_Paper6-Acta34-13.pdf
http://www.uab.ro/auajournal/upload/33_297_Paper6-Acta34-13.pdf
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Math_Balkanica_NS
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Math_Balkanica_NS
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=304116
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=304116
http://www.math.bas.bg/infres/MathBalk/MB-26/MB-26-133-145.pdf
http://www.math.bas.bg/infres/MathBalk/MB-26/MB-26-133-145.pdf
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=J_Inequal_Spec_Funct
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=308704
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=308704
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=308704
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/EMIS/journals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/Vlamir_paper-11.6684105.pdf
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/EMIS/journals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/Vlamir_paper-11.6684105.pdf
http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/EMIS/journals/GMN/yahoo_site_admin/assets/docs/Vlamir_paper-11.6684105.pdf
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Int_J_Open_Probl_Comput_Sci_Math
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Int_J_Open_Probl_Comput_Sci_Math
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=280331
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=280331
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=280331
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=280331
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Matematiche_Catania
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Matematiche_Catania
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=293004
http://www.ams.org/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=293004
http://www.dmi.unict.it/ojs/index.php/lematematiche/article/view/451
http://www.dmi.unict.it/ojs/index.php/lematematiche/article/view/451
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Acta_Univ_Apulensis_Math_Inform
http://www.ams.org/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Acta_Univ_Apulensis_Math_Inform
http://www.uab.ro/auajournal/upload/22_281_Paper-15-Acta23.pdf
http://www.uab.ro/auajournal/upload/22_281_Paper-15-Acta23.pdf
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saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Kryetari i komisionit mund të ftohet 

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

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

studimeve së bashku me raportin e recensionit. 

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

Nga te dhënat e kandidatit Faton Merovci shihet se ai ka publikuar 30 punime me recension 

ndërkombëtar, ku vlen te potencohet se 13 punimet e tij janë  indeksuara ne American 

Mathematical Society (AMS) www.ams.org si dhe  10 punime janë indeksuar në  Zentralblatt MATH  

http://www.zentralblatt-math.org, 

ndërsa 6 punime janë indeksuar ne Scopus 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36499752600 

 

 

 

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

 

 

Kandidati Faton Merovci qe nga viti 2005-2013 ka qenë  Asistent në Departamentin e 
Matematikes në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore, Universitetin e 
Prishtinës, si dhe ka qene asistent i angazhuar për Matematike I dhe II ne FGJT ne 
Mitrovice, ndërsa nga viti 2013 ka kaluar Asistent i rregullt ne Fakultetin e 
Gjeoshkencave dhe Teknologjisë-UP në Mitrovicë, e në FSHMN si asistent i angazhuar. 
Nga 1.09.2004 deri 31.08.2005 ka qene profesor i Matematikes ne Gjimnazin Eqrem 
Çabej ne Vushtrri. 

 
  

http://www.ams.org/
http://www.ams.org/
http://www.ams.org/
http://www.zentralblatt-math.org/zmath/
http://www.zentralblatt-math.org/
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=36499752600
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3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera 

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

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

 

Kandidati, Faton Merovci gjatë viteve 2006 – 2010 ka qenë sekretar i departamentit të 
Matematikës të FSHMN , UP. Funksionin e lartë shënuar e ka përfunduar me sukses.  
 

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). 

Nga te dhënat e kandidatit Faton Merovci shihet se ai studimet themelore dhe ato te 
masterit i ka përfunduar në Universitetin e Prishtinës, ndërsa studimet e doktoraturës i 
ka përfunduar  në Universitetin e Tiranës. Po ashtu kandidati ka qëndruar  një vit për 
hulumtime shkencore ne Universitetin e Bernit  ku i ka kryer pjesën hulumtuese të 
doktoraturës së tij. Gjithashtu shihet se ka marr pjesë në seminare të ndryshe të 
Matematikës që janë organizuar jashtë vendit si në Ohër(Maqedoni), Budva(Mali i Zi) 
dhe Sofje(Bullgari). 
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