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Grada shkencore Dr.Sc. 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistent i Ri i Fizikës 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

30.09.2014 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Mitrovicës, Fakulteti i Teknologjisë 
Ushqimore. Teknologji Ushqimore dhe Teknologji e 
Përgjirhshme 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës, FSHMN, Fizikë, Profesor i 
Fizikës, 08.04.1997, 8,11 

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë, Teknologji, Master i shkencave 
teknike, 15.10.2008 

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

Universiteti i Tiranës, Shkenca natyrore, Fizikë, 
Doktor në Fizikë, 15.12.2014, nostrifikimi më 10-
.12.2015 

 
 

Kandidati 2.  
Emri dhe mbiemri Gramoz Qubreli 

Datëlindja dhe vendlindja 28.07.1990 

Grada shkencore Master i Shkencave Teknologjive dhe Shëndetit 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)                       /         

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

                      /    
                     /     

Universiteti/fakulteti/departamenti                      / 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës, Inxhinjeri elektrike dhe 
kompjuterike, Telekomunikacion, Bachelor i 
Shkencave të Inxhinjerisë Elektrike, 30.07.2013. 
8.00 

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

Shkolla Normale Superiore e Cachan, Fizikë 
fundamentale dhe e Aplikuar, Master i Shkencave, 
Teknologjive dhe Shëndetit, 04. 12. 2015. 

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.  

 
 
Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1, 
1. Kandidati- Besire Cena 
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* 3 2 
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Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor x x 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 3 2 

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

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 1 1 

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

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

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë 1 x 

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 1 1 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor x x 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor x x 

Monografitë shkencore si autor kryesor x x 

Monografitë shkencore si koautor x x 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor x x 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor x x 

Recenzent në revistat me “impact faktor”  x x 

Recenzent në revistat pa “impact faktor”  x x 

Shërbime në lidhje me Fakultetin x x 

Shërbime në lidhje me Universitetin x x 

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca për studentë të 

studimeve themelore–Master 

x x 

 x x 

 x x 

 x x 

 x x 

 x x 

 x x 

 x x 

 x x 

 x x 

 x x 

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) 

 

 Kandidatja Dr.Sc. Besire Cena i ka të publikuara 2 punime shkencore në revistën JIEAS me IC 
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6,59, ndërsa në revistën IJEES 1 punim me IC 6.  Poashtu në konferencat shkencore IASH, 
AJNTS, ICTFSD, ICE,ALB-SHKENCA dhe SCDN.ka prezentuar me nga 1 pu[nim shkencor. 

 
2. Kandidati- Gramoz Qubreli 

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* x x 

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

yPublikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor x x 

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

Publikimet në kongreset ndërkomb. Si “proceedings”; autor kryesor x x 

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

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

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

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

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. Si autor kryesor x x 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor x x 

Monografitë shkencore si autor kryesor x x 

Monografitë shkencore si koautor x x 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor x x 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor x x 

Recenzent  në revistat me “impact faktor”  x x 

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”  x x 

Shërbime në lidhje me Fakultetin x x 

Shërbime në lidhje me Universitetin x x 

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

studimeve themelore –Master 

x x 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor x x 

Monografitë shkencore si autor kryesor x x 

Monografitë shkencore si koautor x x 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor x x 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor x x 

Recenzent  në revistat me “impact faktor” x x 

Recenzent  në revistat pa “impact faktor” x x 

Shërbime në lidhje me Fakultetin x x 

Shërbime në lidhje me Universitetin x x 

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te x x 
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studimeve themelore –Master 

 

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

relevante të kandidatit*, Tabela 2.  
1.Kadidati- Besire Cena 
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 

Besire Cena, M.Rizaj ,,Modeli i riqarkullimit të mbetjeve 

elektronike në Kosovë”/IASH/2009/vol. 3   x  

Besire Cena, Mehush Aliu, Tahir Musliu,,Measurements of 
emision of gases SO2,NOx, CO and CO2 from burning process 
in the furnaces of power plant ,,Kosova B’ ‘/JIEAS/ 
2010/vol.5/172-315 

IC 

6,59 
  

Besire Cena, Kostandin Dollani ,,Classification of the radioactive 
waste in Kosovo’ /IJEES/2013/vol 3/791-796 

IC  

6,00 
  

Besire Cena, Kostandin Dollani, Gëzim Hodolli ,,Determination  
of isotopes types and activities in radioactive waste of Kosovo 
power plante’ /JIEAS / 2014 / vol 9 / 82-84 

IC 

6,59 
  

Besire Cena, Kostandin Dollani,Shyqri Dumani,Sehad Kadiri,  
Gëzim Hodolli, ,,An overview of the radioactive waste manage-
ment in Kosovo’ / AJNTS / 2014 / vol. 35 /15-20 

 x  

Besire Cena ,, Menaxhimi i mbetjeve radioaktive në Kosovë’ / Alb-
Shkenca / 2012  x  

Besire Cena, ,, Identification and treatment of hazardous 
substances in Kosovo’ / ICTFSD /2012  x  

Besire Cena, ,,Classification of the radioactive waste in Kosovo’, 
/ The 3 international conference of ecosystems / 2013  x  

Besire Cena, ,, Fundamental principles of radioactive waste 
management in Kosovo’ /Scientific conferences dani na naukata 
/ 2013 / pp 150-155 

 x  

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
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 
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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 mbëshetur, 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 (Chem-
ical 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. 

 
2. Kadidati- Gramoz Qubreli 
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 

x x x x 

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  

Kandidati Msc. Gramoz Qubreli nuk ka të dhëna për publikime shkencore 

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). 

Kandidati Gramoz Qubreli nuk ka përvojë në mësimdhënie universitare. 
 

Kandidati1. - Besire Cena 
 Kandidati-ja Dr.Sc. Besire Cena , fillimisht me titullin Profesor i Fizikës ka filluar punën si 

asistente e fizikës në Universitetin e Prishtinës në fakultetin e xehetarisë dhe metalurgjisë, 

pastaj me fitimin e gradës shkencore Master i shkencave teknologjike fiton titullin akademik 

Asistent i Ri i fizikës në kuadër të fakultetit të xehetarisë dhe metalurgjisë pranë Universitetit të 

Prishtinës, aktualisht ka titullin Asistent i Ri me gradën shkencore Doktor i Fizikës, në kuadrin e 

fakultetit të teknologjisë ushqimore të Universitetit të Mitrovicës 

 

1. 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). 

Kandidat-ja Besire Cena, ka qenë koordinatore e projektit ,,Energy for Kosovo’  në 
bashkëpunim me Etamax-2 dhe K-W-B natural energy GmbH, viti 2008 si dhe 
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Bashkëpunëtore e SSS-Aachen system solar solution                                                           

 
Kandidati Gramoz Qubreli nuk ka ofruar të dhëna se se ka përvojë menaxhuese dhe në 
udhëheqje në hulumtim                                                            

 
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). 

Kandidati-ja Besire Cena, ka përfunduar studimet themelore në FSHMN, departamenti i 
Fizikës në kuadrin e Universitetit të Prishtinës, dhe më 08. 04. 1997 , merr kualifikimin Profesor 
i Fizikës. Më 15. 10. 2008 në Universitetin e Prishtinës pranë fakultetit të xehetarisë dhe 
metalurgjisë, fiton gradën Master i Shkencave Teknike. Në Universitetin e Tiranës ka ndjekur 
studimet e Doktoratës dhe më 15.12. 2014 fiton Gradën Shkencore ,,Doktor në Fizikë’. 

 
Kandidati Gramoz Qubreli ka përfunduar studimet themelore në Universitetin e Prishtinës 

pranë fakultetit të inxhinjerisë elektrike dhe kompjuterike në departamentin e 

telekomunikacionit, ku fiton titullin Bachellor i Shkencave të Inxhinjerisë Elektrike më datën 

30.07.2013. Në Ecole Normale Superieure, Paris , Francë, vazhdon studimet e Masterit, ku më 

28.07.2015, fiton gradën Master i Shkencave , Teknologjive dhe Shëndetit, dega Fizikë dhe 

Aplikimet, të cilën diplomë e ka të nostrifikuar. Studimet superiore të nivelit master, poashtu i ka 

vazhduar edhe në Universitetin Wroclaw të Polonisë dhe në Institutin Fresnelt të Universitetit 

Aix-Marseille të Francës, por për dy nivelet e fundit të studimeve master,  nuk ka ofruar 

diplomat përkatëse që dëshmojnë përfundimin e studimeve të nivelit master 

 

5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i c ili propozohet) 

(Anetarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër për titullin i cili 

propozohet. Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë propozimin e tyre vetëm për nje kandidat për 

nje pozitë (ose për më tepër kandidatë, nëse ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni vlëresues përmbledh 

të dhënat për kandidatët që kanë aplikuar dhe sjell konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe 

titullin në të cilin propozohet (sipas kërkesave të konkursit, Statutit dhe pozitës së shpallur) për kandidatin i cili 

propozohet për pozitën e shpallur. Kjo pjesë e raportit ë shtë e përbashkët për të gjithë kandidatet, ndërse 4 

kapitujt paraprake shkruhen për secilin kandidat veç e veç (për te gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet për 

aplikim sipas Statutit dhe konkursit). 

 

Në bazë të të gjitha të dhënave të prezentuara për kandidatët Dr.sc.Besire Cena, dhe 

MSc.Gramoz Çubreli (nuk i plotëson kushtet për aplikim sipas Statutit dhe konkursit), ne si 

antarë të komisionit konkludojmë që kandidatja Dr.sc.Besire Cena, është kandidat i vetëm që i 

plotëson kushtet, për këto arsye: 

-Është asistente aktuale e lëndëve të shpallura në konkurs,  

-Ka thirrje akademike  Asistent, ndërsa kandidati tjetër nuk ka thirrje akademike, 

-Kandidati Gramoz Çubreli, nuk ka gradë shkencore adekuate prandaj nuk i plotëson kushtet e 

parapara me konkurs,  

-Kandidatja Besire Cena posedon përvojë në punë pedagogjike, arsimore dhe shkencore 

(shumëvjeçare dhe në kontinuitet), me student të nivelit Bachelor dhe  ka qenë aktive me  
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