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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 1
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është
rizgjedhje)

Luljeta Pula-Beqiri

31.10.1952-Prishtinë
Dr.sc.
Profesor i asocuar
2011
Universiteti i Prishtinës/Fakulteti i Gjeoshkencave
dhe Teknologjisë/Teknologji

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

Universiteti i Prishtinës-Fakulteti Teknik-Seksioni i
Teknologjisë, Inxhinier i diplomuar i Teknologjisë,
1975
Universiteti
i
Zagrebit-Fakulteti
Teknologjik, InxhiStudimet
master/Magjistraturë-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i nieria kimike, Magjistër i shkencave teknike, 1979
diplomimit, nota mesatare

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

Universiteti i Prishtinës-Fakulteti i Xehetarisë dhe
Metalurgjisë, Inxhinieri kimike, Doktor i shkencave teknike, 2006

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
Nga fillimi i Në 4 vjetët e fundit
karrierës
(për asistentë në 3
vjetët e fundit)

Veprimtaria shkencore e kandidatit

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

*

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor

2

2

2

5

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

1

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

3

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon

1

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor

2

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

1

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor

1

2

1
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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 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
ë shtë 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)

Kandidatja Prof. Asoc. Dr. Luljeta Pula-Beqiri i ka të publikuara 19 punime shkencore në revista dhe
konferenca të ndryshme ndërkombëtare, JIEAS, MATERIALI IN TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND
TECHNOLOGY, TMT, etj .
Kandidatja i ka të publikuara 5 punime shkencore si autor kryesor, ndërsa 10 punime shkencore si
koautor, në revista të ndryshme.
Është autore, si dhe bashkëautore e një libri Universitar.
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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.
“Impact Pa “Impact
Nr. i
Të dhënat për punimet:
factor”

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

factor”

Citimev
e

1. Hamdi Visoka, Mehush Aliu, Luljeta Pula-Beqiri, Ramadan
Uka, Kadri Berisha, Metal Concentration in Artana Ore Flota- GIF
tion Products, J. Int. Environmental Application & Science, 0,625
2010, Vol. 5 (3): 375-378.

2. Luljeta Pula–Beqiri, Ekrem Beqiri, Experimental study of
catalytic activities of natural and activated bentonites of GIF
kosova on H2O2 dissociation, J. Int. Environmental Application 0,625
& Science, 2011, Vol 6 (2), 196-200.

3. Sadija Kadriu, Besnik Hoxha, Luljeta Pula-Beqiri, Lavdim
Zeqiri, Mensur Kelmendi, Water Pollution of the River Ibër
GIF
with heavy metals from the landfill located in the village
0,625
Kelmend of Mitrovica, J. Int. Environmental Application &
Science, 2011, Vol 6 (2), 264-269.

4. Fatime Plakolli, Luljeta P. Beqiri, Agron Millaku, The
microflora and physico-chemical properties of lignite from the
Mirash
mine,
near
Kastriot,
MATERIALI
IN
TEHNOLOGIJE/MATERIALS AND TECHNOLOGY, 2010,
5, 271-275.

X

5. Mehush Aliu, Luljeta Pula-Beqiri, Sadije Kadriu, Ismet
Mulliqi, Searching of Adsorptive Properties of Karaçeva
GIF
Bentonite in Its Natural State and After Treatmant, J. Int.
0,625
Environmental Application & Science, 2012, Vol. 7 (2): 339343.

6. Ismet Mulliqi, Avni Terziqi, Luljeta Beqiri, Mehush Aliu,
Comparation of Different Methods for Modeling of the Lignite
GIF
Combustion Process in Power Plant Kosova B, J. Int.
0,625
Environmental Application & Science, 2012, Vol. 7 (2): 286290.

7. Luljeta Pula-Beqiri, Mehush Aliu, Research of Adsorptive
Characteristics of Natural and Activated Bentonites of Kosovo GIF
against Adsorption of Blue Methylene, J. Int. Environmental 0,625
Application & Science, 2011, Vol. 6 (1) 065-071.

8. Mehush Aliu, Luljeta Pula-Beqiri, Alush Musaj, Milaim Sadiku,
Ismet Mulliqi, Sadija Nikshiq-Kadriu/”Bleaching efficiency of
edible oil depending on activation of Karaçeva bentonite”, J.
4
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0,625
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Int. Environmental Application & Science, 2014/Vol.9 (2)/280283.

9. S. Nikshiq-Kadriu, M. Aliu, R. Zeqiri, L. Pula-Beqiri, D.
Salihu, The pollution of drinking water of wells Reka village
from the River Trepça”, Proceedings of 2nd International

X

Conference “Research and Education in Natural Sciences”
November 15-16, Shkodër, Albania, Volume 1: 479-483 (2013).

10. M. Sadiku, Sh. Rashani, K. Berisha, L. Beqiri, A. Terziqi, The
impact of tailing the Industrial Park of Mitrovica in air GIF
pollution, J. Int. Environmental Application & Science, 2013, 0,625
Vol. 8 (1): 69-73.

11. Luljeta Pula-Beqiri, Mehush Aliu∗, Sadija Kadriu, Ismet Mulliqi,
Research of Kosova Bentonite Through Difractometer Dust Analysis,
ESR Spectroscopy and TDA and TGA Analysis, J. Int. Environmental
Application & Science, 2015, Vol. 10 (xx): xxx-xxx

GIF
0,625

12. Luljeta Pula Beqiri, Mehush Aliu∗, Milaim Sadiku, Sadija Kadriu,
Mensur Kelmendi, The Impact of Acid Activation on Ion Exchange
Properties of Kosova Bentonite, J. Int. Environmental Application & GIF
Science, 2015, Vol. 10 (xx): xxx-xxx
0,625

13. Sadija NIKSHIQ, Mehush ALIU, Lavdim ZEQIRI, Luljeta
PULA, Kadri BERISHA, Some physical-chemical, bacteriologic and
thermodynamic properties of water from wells in same villages in
primary school in Vushtri Municipality, Modern Management of Mine
Producing, Geology and Environmental Protection, 2008, (331-337).
14. Ismet Mulliqi, Avni Terziqi, Luljeta Beqiri , Bekim Bajraktari,
Izet Ibrahimi, Usage model of electrical furnace gases for heating in
rotation furnace, 15th International Research/Expert Conference
”Trends in the Development of Machinery and Associated
Technology” TMT 2011, Prague, Czech Republic, 12-18 September,
2011, 873-876.
15. Sadija Nikshiq-Kadriu1, Luljeta Pula-Beqiri1, Mehush Aliu1,
Milaim Sadiku1, Blerim Baruti1, Dilaver Salihu1, Mensur Kelmendi1,
Florent Dobroshi1

The presence of heavy metals in water and sediment of rivers
Trepça and Sitnica, 3rd International conference Harmonization of
Environmental Research and Teaching with Sustainable Policy
HERTSPO2015
University
of
Shkodra,
Albania,
http://shkodrabena.com/hertspo2015/hertspo201/, (6–8) November
2015, Volume 1, 371-381.
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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. K om i si oni vl er es ues m und t e
bar as vl er es oj 2 punim e si k oaut or m e 1 pu nim si aut or kr yes or 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 ë shtë 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)

Revista shkencore JIEAS është e indeksuar dhe cituar në: Index Copernicus-IC=6,59, CAS (Chemical
Abstract Service), Global Impact Factor-GIF, ProQuest, CAB online, EBSCO Host, WorldCat, Agricola,
Scirus, Ulrich, Australian Research Online, The National Library of Finland, Agrosbiotech, NAAEE,
Journalseek, EnvirOne, EnviroInfo, Environmental-Expert, Google Scholar, Dmoz.
Revista shkencore TMT është e indeksuar në EBSCO Host.
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2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

Asistente në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Ligjëruese në Fakultetin e Xehetarisë dhe
Metalurgjisë, Profesor asistent, Profesor i asocuar, Universiteti i Prishtinës-Fakulteti i Gjeoshkencave
dhe Teknologjisë.

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).

Udhëheqëse e Projektit “Analiza e struktures kristalokimike të bentoniteve të Kosovës”, Prishtinë, 1988.
Mentor në udhëheqjen e një kandidati në studimet e Doktoratës, viti 2012, si dhe kryetare dhe anëtare
e komisionit për dy kandidatë tjerë në studimet e Doktoratës, viti 2012.
Drejtoresh e Institutit të Fakultetit të Gjeoshkencave dhe Teknologjisë.
Anëtare e Këshillit të Përkohshëm Drejtues në Universitetin e Mitrovicës ”Isa Boletini”.
Anëtare e Këshillit Drejtues në Universitetin e Mitrovicës ”Isa Boletini”.

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 Prishtinës, Universiteti i Zagrebit.

7

UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 2
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është
rizgjedhje)
Universiteti/fakulteti/departamenti
Arsimimi i lartë

Gramoz Çubreli
28.07.1990,Prishtinë
Msc

Universiteti i Prishtinës”Hasan Prishtina” Fakulteti i
Inxhinierisë
Elektrike
dhe
Kompjuterike,
Departamenti i Telekomunikacionit, Bachelor i
shkencave të Inxhinierisë elektrike, 30.07.2013,
nota mesatare 8.
Wroclaw University of Technology, Wroclaw,
Poloni, Master, 28.07.2015.

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

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
Nga fillimi i Në 4 vjetët e fundit
karrierës
(për assientë në 3
vjetët e fundit)

Veprimtaria shkencore e kandidatit

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 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
ë shtë 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)
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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.
“Impact Pa “Impact
Nr. i
Të dhënat për punimet:
factor”

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

factor”

Citimev
e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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. K om i si oni vl er es ues m und t e
bar as vl er es oj 2 punim e si k oaut or m e 1 p unim si aut or kr yes or 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 ë shtë 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. 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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Mitrovicë, më 10. 12. 2015
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