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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri  Fatos Rexhepi 

Datëlindja dhe vendlindja 14.07.1981, Gostivar 

Grada shkencore Doktor i shkencave të kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)          Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 2011 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Universiteti i 
Mitrovicës “Isa Boletini” 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës, FSHMN, Departamenti i 
Kimisë, Inxhinier i kimisë, 2005 (studimet 4-
vjeçare), me notë mesatare 8.31. 

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

Universiteti i Tiranës, FSHN, Departamenti i 
kimisë, Master në Analiza kimike dhe identifikimi i 
strukturave molekulare me metoda instrumentale 

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

Universiteti i Tiranës, FSHN, Departamenti i 
kimisë, Doktor i shkencave të kimisë(e nostrifikuar 
nga MASHT). 

 

 
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   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 2 2 
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar) 1 1 
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 1 1 
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 3 3 

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”  4 4 
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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 korrespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1. 
(Komisioni vlerësues duhettëjapë informatapërtipinepublikimeve, përrevistënnëtë cilënkabotuarautoridukeiureferuar 

statusittëkandidatitnë kuadërtëpunimit (p.sh.autoriparëetj),"impactfactorin"erevistës, shtëpinë  

botuese,"impactfactorin"personal, etj.Komisioni duhettëprecizojë burimineinformatave nëtëcilin ështëmbështetur 

dheicilimundtëverifikohet. Argumentetrelevante përtëdhënatdheburimet mbështetëse përtëdhënat eparaqitura 

duhettëbashkëngjiten nëkëtëraport) 

Kandidati Dr. Fatos Rexhepi i ka të publikuara 2 punime shkencore në revista ndërkombëtare, JIEAS 

dhe pjesëmarrje në simpoziume, kongrese dhe konferenca ndërkombëtare (disa të botuara si 

Proceedings). Kandidati i ka të publikuara 3 punime shkencore si autor kryesor. Kandidati ka qëndruar 

në Universitetin e Teknologjisë Kimike dhe Metalurgjisë në Sofje në kuadër të Programit Europian 

Green-Tech, Erasmus Mundus si ligjërues i ftuar ku edhe ka mbajtur ligjëratë para stafit dhe studentëve 

të Departamentit të Kimisë.(E dëshmuar sipas letrës konfirmuese të lëshuar nga Universiteti i 

lartpërmendur). 
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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, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. I 

Citimev
e 

1. Fatos Rexhepi, Sokol Abazi,  Florent Dobroshi/“Compare of Three 

Derivatization Methods and Determination of Fatty Acid by GC/MS 

in Egg Yolk” JIEAS, 2013/Vol.8(1)/115-118. ISSN: 1307-0428. 

http://jieas.com 

GIF 

0.876 
  

2. Fatos Rexhepi,  Sokol Abazi/ “Organic arsenic species in oils and 

sea food: origin, chemistry, health implications and further research 

needs” 2013/Vol.8 (4)/594-600. ISSN: 1307-0428. http://jieas.com 

GIF 

0.876 
  

3. Fatos Rexhepi,  Mojtaba Taleshi, Sokol Abazi / “Optimizimi i 

metodës së ekstraktimit të komponimeve organike të arsenikut” 

Buletini i shkencave te natyrës-FSHN, Tiranë, 2013/Vol. 16 /291-

298. ISSN 2305-882X.www.fshn.edu.al 

 X  

 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave tëparaqituranë tabelën2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne 
mësipërme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes qëtëbëhetdallimiirevistës 
merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime revizion 
ecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhe faktorimpakti), "impactfactorin"erevistës, shtëpinë 
botuese,"impactfactorin"personal,etj. duke marrë parasysh fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat 
konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit 
(p.sh.autoriparë etj).Anëtarëtekomisioneve vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadhe abstraktet 
nga konferencat,  nukmund tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojëburimineinformatave nëtëcilin 
është mbështetur,icilimundtë 
verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë 
bashkëngjitennëkëtëraport) 

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. 
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2. Përvojanëmësimdhënieuniversitare 
(Nekëtëpjesëtëraportitshënohengradatparaprake shkencore dhetitujtakademikë tëkandidatit,universitetet ku ai 
kapunuar, programetakademike,kualifikimet,angazhiminëinstitucionejashtëvenditetj.Argumentet relevante 
përtëdhënat dhe burimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

 
Asistent në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë që nga viti 2007 në lëndët Kimi e përgjithshme, kimi 

Inorganike, kimi organike I dhe II. Ligjërues i angazhuar që nga viti 2013 në Fakultetin e Teknologjisë 

Ushqimore të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” në lëndët Kromatografia (HPLC, GC) dhe përgatitja 

e ujit në industri. 

Kandidati Dr. Fatos Rexhepi është i zgjedhur dhe i rizgjedhur tri herë në pozitë të asistentit dhe vazhdon 

të jetë nëmarrëdhënie të rregullt pune në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini” , ka 9 vite përvojë pune 

në mësimdhënie universitare. 

 
3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionaledheudhëheqjanëhulumtim 
(Nëkëtëpjesëtëraportitshënohenpozitatdhefunksionetudhëheqëse,projektet shkencoredheprojektete tjera 
nëtëcilatkamarrëpjesëkandidati, statusi i tijnëprojekt,programiprejtëcilit ë shtëfinancuar projekti, çmimet 
dhemirënjohjet,kualifikimetendryshme,patentat,inovacionietj.Argumentet relevantepërtëdhënatdheburimet 
mbështetësepërtëdhënat eparaqituraduhettë bashkëngjitennëkëtëraport). 

 
Kandidati Dr. Fatos Rexhepi deri tani ka qenë anëtar komisioni në6 tema të diplomës në fushën e 

analizave të komponimeve organike në produkte ushqimore.  

2009-Trajnim sipas programit MËSIMI PROBLEMOR (8 orë), Qendra për arsim e Kosovës (KEC). 

2015-Training Basics of Wastewater Treatment in Kosovo, World Water Academy. 

2016-Training in following modules:  

“Teaching and Ethics in Higher Education”,  

“Assessment and Standards in Higher Education Institutions”,  

“Active Learning in Higher Education” 

Held at the Center of Teaching Excellence, University of Prishtina. 

 

4.Mobiliteti ikandidatit 
(Në këtëpjesë tëraportit shënohenuniversitetet nëtëcilatkastudiuar kandidati,sidheinstitucionetetjeranëtë cilataika 
qëndruarpërqëllimepedagogjikeshkencore, qëndrime:hulumtuesejashtëvenditetj. Argumentet relevante përtëdhënat 
dheburimet mbështetëseper tedhenateparaqituraduhet tëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

01.06.2010-30.08.2010-Qëndrim tre mujor në Institutin e Kimisë Karl-Frenzens në Universitetin e Gracit-

Austri- në kuadër të programit CEEPUS II. 

01.09.2011-30.06.2012- Qëndrim dhjetë mujor në Institutin e Kimisë Karl-Frenzens në Universitetin e 

Gracit-Austri- në kuadër të programit CEEPUS III. 

01.02.2016– 26.02.2016  Qëndrim njëmujor si staf akademik i UMIB-it, në Universitetin e Teknologjisë 

Kimike dhe Metalurgjisë në Sofje (Departamentin e Kimisë) në kuadër të Projektit Green-Tech-Erasmus 

Mundus(European Project Number 551984-EM-1-2014-1-ES-ERA-MUNDUS-EMA21, Coordinated by 

the University de Vigo), projekt në të cilin është partner edhe Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” që 

parasheh shkëmbimin e stafit akademik dhe studentëve. 

01.06.2016 –vijon – Studime të Post- Doktoratës në Universitetin Teknik të Vienës-Austri, në fushën e 

kimisë organike gjegjësisht projekt i ’’Joint Excellence in Science and Humanities’’ i mbështetur nga 
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Akademia e Shkencave të Austrisë me titull “Sinteza Selektive e Aldehideve përmes reaksioneve bioka-

talitike”. 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 2 
Emri dhe mbiemri Mihone Kerolli-Mustafa 

Datëlindja dhe vendlindja 01.08.1973, Mitrovicë 

Grada shkencore Doktore e Shkencave 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Kandidatja nuk ka dorëzuar dëshmi për thirrje 
Akademike në Univerzitete publike ne Kosovë  

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, FSHMN, Departamenti i 
kimisë, Profesor i kimisë, 1999 (studimet 4-
vjeçare), me notë mesatare 8.05. 

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

Universiteti i Prishtinës, FXM, Departamenti i 
Teknologjisë, Master i Shkencave Teknike, 2010. 

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

Universiteti i Zagrebit, Fakulteti i Inxhinierisë kimike 
dhe Teknologjisë, “Doktore e Shkencave”(e 
Nostrifikuar në Kosovë studime 2.5 vjeçare). 

 
4. 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* 5 1 
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 4 2 

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

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

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 8  

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 7  
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar) 2  
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë //  
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 2  
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 12  

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 11  

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 korrespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1. 
(Komisioni vlerësues duhettëjapë informatapërtipinepublikimeve, përrevistënnëtë cilënkabotuarautoridukeiureferuar 

statusittëkandidatitnë kuadërtëpunimit (p.sh.autoriparëetj),"impactfactorin"erevistës, shtëpinë  

botuese,"impactfactorin"personal, etj.Komisioni duhettëprecizojë burimineinformatave nëtëcilin ështëmbështetur 

dheicilimundtëverifikohet. Argumentetrelevante përtëdhënatdheburimet mbështetëse përtëdhënat eparaqitura 

duhettëbashkëngjiten nëkëtëraport)  

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. 

 
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. M. Kerolli-Mustafa, S. Roncevic, H. Fajkovic, L. 

Curkovic; Assesment of heavy metal risks from different 

depths of jarosite tailing waste of Trepça zinc industri, 

Kosovo basen on BCR procedure, Journal of 

Geochemical Exploration, 148 (1) (2015) 161-168. 

2.147   

2. M. Kerolli-Mustafa, L. Curkovic, H. Fajkovic, S. 

Roncevic; Ecological Risk Assessment of Jarosite Waste 

Disposal, Croat. Chem. Acta 88(2) (2015) 189-196.  

0.716   

3. M. Kerolli-Mustafa, L. Curkovic, Analysing the 

characteristics and application potentials of Jarosite 

Waste in Kosovo, Global Nest Journal 18(1) (2016) 89-

97. 

 X  

4. M. Kerolli-Mustafa, V. Mandic, L. Curkovic J. Sipusic, 

Investigation of thermal decomposition of jarosite tailing 

waste, Journ. Therm. Anal. Calorim. 123 (1) (2015) 421-

430. 

1.781   
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5. M. Kerolli-Mustafa, V. Lajci-Makolli,S. Berisha-Shala, L. 

Latifi, I. Malollari, I. Morina; Biomass and Biofuel 

Overview. A Global Sustainability Challenge, Journ. of 

Environmental Protection and Ecology 16, (1)(2015), 

222-232.  

0.838   

6. M-Kerolli-Mustafa, I. Bacic, L. Crkovic; Investigation of 

Jarosite process tailing waste by means of Raman and 

infrared spectroscopy, Material Science and Engineering 

Technology, Wiley-VCH-Germany, 44 (9) 2013, 768-773. 

0.425   

7. M. Kerolli-Mustafa, H. Koraqi, F. Ferati, A. Rama; 

Evaluating the metal mobility from open-dumped miting 

wastes in Kosova. A comparision of there stage BCR 

sequential extraction and toxicity characteristic leaching 

tests; Internacional Journal of Ecosystems and Ecology 

Sciences (IJEES), Albania; 2014/4 (4)557-562. 

 X  

8. M. Kerolli-Mustafa, F. Zabergja, Sh. Rashani, H. Visoka, 

E. Kelmendi, R, Uka; The level of concentration of lead, 

zinc, kadmium and nickel in urban soil of 2 korriku, 

kosova; J. Int. Environmental Application & Science, 

Turkey 2008/3(3)180-185. 

GIF 

0.876 
  

9. M. Kerolli-Mustafa, A. Musliu; Interaction of metal 

interfaces –a comparison of various model approaches, 

International Journal of Ecosystems and Ecology 

Sciences (IJEES), Albania, 2013, 34 (3)585-594. 

 X  

10. V. Lajqi-Makolli, I. Malollari, E. Liço, M. Kerolli-Mustafa; 

Some results on FT-IR of various food packing polymers, 

J.Int.Environmental Application & Science, Turkey 2013/8 

(3)430-434. 

GIF 

0.876 
  

11. F. Ferati, A. Kraja, M. Kerolli-Mustafa, The impact of 

Mining Industrial Processes of Trepça Complex in the 

Quality of Rivers Trepça and Sitnica; J. Int. 

Environmental Application & Science, Turkey 

2013/8(2)187-192. 

GIF 

0.876 
  

12. V. Lajqi-Makolli, M. Kerolli-Mustafa,I. Malollari, J. Lajqi; 

Migration of di-(2-ethylhexyl)adipate (DEHA) and acetyl 

tributyl citrate (ATBC) plasticizers from PVC film into the 

food stimulant of isooctane. Material Science and 

Engineering Technology, Wiley-VCH-Germany 46 (1) 

2015, 16-23. 

0.425   

13. H. Visoka, R. Uka, M. Kerolli,F. Zabergja, A. Vitaku; 

Monitoring Surface and Ground Water of the industrial 

Park Trepça in Mitrovica, J. Int. Environmental 

Application & Science, Turkey 2009/4(1)108-111 

GIF 

0.876 
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14. H. Visoka, M. Kerolli, F. Zabergja, R. Uka; Pollution of 

the Marec River by waters from Artana Mine J. Int. 

Environmental Application & Science, Turkey 

2009/4(2)164-166. 

GIF 

0.876 
  

15. F. Zabergja, M. Kerolli, A. Vitaku; A. Musliu; “The 

physico-chemical and bacteriological contamination of 

water in Sitnica, Iber and Lushta rivers” J. Int. 

Environmental Application & Science, Turkey 

2009/4(1)22-27. 

GIF 

0.876 
  

 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave tëparaqituranë tabelën2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne 
mësipërme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes qëtëbëhetdallimiirevistës 
merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime revizion 
ecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhe faktorimpakti), "impactfactorin"erevistës, shtëpinë 
botuese,"impactfactorin"personal,etj. duke marrë parasysh fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat 
konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit 
(p.sh.autoriparë etj).Anëtarëtekomisioneve vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadhe abstraktet 
nga konferencat,  nukmund tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojëburimineinformatave nëtëcilin 
është mbështetur,icilimundtë 
verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë 
bashkëngjitennëkëtëraport) 

Kandidatja Mihone Kerolli-Mustafa ka të publikuara punime me impakt faktor te caktuar dhe disa pa 
impakt faktor si autor kryesor por edhe si koautor dhe te gjitha punimet janë kryesisht në fushën e 
mbrojtjes së mjedisit, teknologjisë kimike dhe kimia e materialeve. 

 
2.Përvojanëmësimdhënieuniversitare 
(Nekëtëpjesëtëraportitshënohengradatparaprake shkencore dhetitujtakademikë tëkandidatit,universitetet ku ai 
kapunuar, programetakademike,kualifikimet,angazhiminëinstitucionejashtëvenditetj.Argumentet relevante 
përtëdhënat dhe burimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

Në bazë të dokumentacionit të ofruar nga kandidatja Mihone Kerolli-Mustafa konstatojmë se prej 
05.02.2012 është e angazhuar si ligjëruese në Kolegjin Ndërkombëtar të biznesit në Mitrovicë. 
Kandidatja ka dorëzuar dëshmi kontratë e punës se më datë 29.01.2016 ka lidhur kontratë e punës me 
kolegjin UBT. 

 
4. Përvoja menaxhuese, angazhimet 

profesionaledheudhëheqjanëhulumtim 
(Nëkëtëpjesëtëraportitshënohenpozitatdhefunksionetudhëheqëse,projektet shkencoredheprojektete tjera 
nëtëcilatkamarrëpjesëkandidati, statusi i tijnëprojekt,programiprejtëcilit ë shtëfinancuar projekti, çmimet 
dhemirënjohjet,kualifikimetendryshme,patentat,inovacionietj.Argumentet relevantepërtëdhënatdheburimet 
mbështetësepërtëdhënat eparaqituraduhettë bashkëngjitennëkëtëraport). 
EU-Ministria e Bujqesisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural “National Policy instruments and EU 

approximation process: Effects on farm holdings in WB countries” Pozita:Expert vendor nga niveli 

akademik.  

 

4.Mobiliteti ikandidatit 
((Në këtëpjesë tëraportit shënohenuniversitetet nëtëcilatkastudiuar kandidati,sidheinstitucionetetjeranëtë cilataika 
qëndruarpërqëllimepedagogjikeshkencore, qëndrime:hulumtuesejashtëvenditetj. Argumentet relevante përtëdhënat 
dheburimet mbështetësepër tedhënateparaqituraduhet tëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

2015-DBFZ (German Biomass Research Center), Leipzig, Germany. 

2015-Digas Training Seminar, Torun, Poloni. 
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2015-Contact seminar with the Western Balkans, Vienna. 

2016-Agricultural Insitute Slovenia, Ljublana, Slloveni. 

2016-National policy instruments and EU approximation process Forum: 

“Effects on farm holdings in WB-contries” Novi-Sad. 

2015-Poashtu kandidatja Mihone Kerolli-Mustafa ka dorzuar dëshmi se në vitin 2015 është pranuar në 

studime post-doc në Universitetin e Zagrebit, Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore në Seksionin 

e kimisë analitike dhe këtu fusha e saj e hulumtimit do të jetënë kuadër të projektit “Perfitimi i qeramikës 

dhe tullave të qelqit nga hedhurinat Jarosite”. 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 

Kandidati 3 
Emri dhe mbiemri  Malësore Pllana 

Datëlindja dhe vendlindja 12.06.1981, Prishtinë 

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

                                   2014  

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” Fakulteti i 

Teknologjisë Ushqimore 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës, FSHMN, Departamenti i 
kimisë, Inxhinier i kimisë, 2006 (studimet 4-
vjeçare), me notë mesatare 8.56. 

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

Universiteti i Prishtinës, FSHMN, Departamenti i 
kimisë, Master i Shkencave të kimisë, 2010. 

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

Kandidatja nuk ka dorzuar diplomë të Doktora-
turës. 

 
5. 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* 1  
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 1  

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   
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Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 1  

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 3  

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 korrespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1. 
 (Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne 

mësipërme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes qëtëbëhetdallimiirevistës 

merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime revizion 

ecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhe faktorimpakti), "impactfactorin"erevistës, shtëpinë 

botuese,"impactfactorin"personal,etj. duke marrë parasysh fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat 

konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit 

(p.sh.autoriparë etj).Anëtarëtekomisioneve vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadhe abstraktet 

nga konferencat,  nukmund tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojëburimineinformatave nëtëcilin 

është mbështetur,icilimundtë 

verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë 

bashkëngjitennëkëtëraport) 
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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, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. i 

Citimev
e 

1. Malësore Pllana-Zeqiri, Afërdita Nura-Lama, Mujë 

Plakolli, Fatlinda Tërmkolli, Fisnike Pllana, Lavdim Zeqiri, 

Eliza Avdiu. Complexion of Mn2+ with some Heterocyclic 

Ligands and their Antibacterial Activity, ISSN: 2277-3754 

ISO 9001-2008 Certified International Journal of 

Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 

3, Issue 5, November 2013.   

1.895   

2. Malësore Pllana-Zeqiri, Afërdita Nura-Lama, Mujë 

Plakolli, Lavdim Zeqiri, Fisnike Pllana, Sadije Nikshiq-

Kadriu. Complexion of Fe3+ with some Heterocyclic 

Ligands and their Antibacterial Activity, International 

Journal of Modern Organic Chemistry, 2012,  1(1):10-18, 

ISSN: 2166-0174, Florida USA. 

 X  

3. Lavdim Zeqiri, Malsore Pllana, Sadije Kadriu, Kadri 

Berisha, Shukri Maxhuni, Water Quality in some Primary 

Schools in Shala e Bajgorës, International Journal of 

Chemistry. www.ccsenet.org/ijc 

 X  

 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave tëparaqituranë tabelën2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne 
mësipërme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes qëtëbëhetdallimiirevistës 
merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime revizion 
ecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhe faktorimpakti), "impactfactorin"erevistës, shtëpinë 
botuese,"impactfactorin"personal,etj. duke marrë parasysh fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat 
konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit 
(p.sh.autoriparë etj).Anëtarëtekomisioneve vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadhe abstraktet 
nga konferencat,  nukmund tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojëburimineinformatave nëtëcilin 
është mbështetur,icilimundtë 
verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë 
bashkëngjitennëkëtëraport)  
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2.Pervojanëmësimdhënieuniversitare 
(Nekëtëpjesëtëraportitshënohengradatparaprake shkencore dhetitujtakademikë tëkandidatit,universitetet ku ai 
kapunuar, programetakademike,kualifikimet,angazhiminëinstitucionejashtëvenditetj.Argumentet relevante 
përtëdhënat dhe burimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

2007-2011-Asistent i ri për lëndët: Kimia dhe Kimia Aplikative 

2011-Asistent për lëndët kimia organike I dhe II 

2014- Asistent për lëndët kimia organike I dhe II. 

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionaledheudhëheqjanëhulumtim 

(Nëkëtëpjesëtëraportitshënohenpozitatdhefunksionetudhëheqëse,projektet shkencoredheprojektete tjera 
nëtëcilatkamarrëpjesëkandidati, statusi i tijnëprojekt,programiprejtëcilit ë shtëfinancuar projekti, çmimet 
dhemirënjohjet,kualifikimetendryshme,patentat,inovacionietj.Argumentet relevantepërtëdhënatdheburimet 
mbështetësepërtëdhënat eparaqituraduhettë bashkëngjitennëkëtëraport). 
Kandidati nuk ka dorëzuar dëshmi relevante për angazhime tëkëtilla. 

 

4.Mobiliteti ikandidatit 
(Në këtëpjesë tëraportit shënohenuniversitetet nëtëcilatkastudiuar kandidati,sidheinstitucionetetjeranëtë cilataika 
qëndruarpërqëllimepedagogjikeshkencore, qëndrime:hulumtuesejashtëvenditetj. Argumentet relevante përtëdhënat 
dheburimet mbështetësepër tedhënateparaqituraduhet tëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

01.10.2015-31.03.2016- Qëndrim gjashtë mujor në Universitetin e Mariborit, Slloveni-përmes programit 
JoinEU-SEE>PENTA. 
01.04.2016-30.07.2016- Qëndrim katër mujor në Universitetin e Mariborit, Slloveni-përmes programit 
CEEPUS. 
 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 4 
Emri dhe mbiemri  Besa Gashi 

Datëlindja dhe vendlindja                              21.08.1982 

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Kandidatja nuk ka dorëzuar dëshmi për thirrje 
akademike  

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  

Kandidatja nuk ka dorëzuar diplomë të studimeve 
themelore. 

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Master i Shkencave të Kimisë, 2010. 

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

Kandidatja nuk ka dorëzuar diplomë të Doktora-
turës. 

 
 
 
 
 

6. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1.  
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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   

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 itëdhënavetëparaqitura nëtabelën1. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne 

mësipërme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes qëtëbëhetdallimiirevistës 

merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime revizion 

ecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhe faktorimpakti), "impactfactorin"erevistës, shtëpinë 

botuese,"impactfactorin"personal,etj. duke marrë parasysh fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat 

konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit 

(p.sh.autoriparë etj).Anëtarëtekomisioneve vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadhe abstraktet 

nga konferencat,  nukmund tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojëburimineinformatave nëtëcilin 

është mbështetur,icilimundtë 

verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë 

bashkëngjitennëkëtëraport. 

Kandidatja nuk ka dorzuar asnjë punim për shqyrtim. 
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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, 
vegeza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 
factor” 

Nr. i 

Citimev
e 

1.     
 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave tëparaqituranë tabelën2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton tëdhënateparaqituranëtabelëne 
mësipërme,dukedhënëinformatapër:revistënnëtëcilën kabotuar autori(dukepasurkujdes qëtëbëhetdallimiirevistës 
merecensionndërkombëtardhemefaktor impaktime revizion 
ecilabotohetjashtëKosovës,pornukkarecensionndërkombëtardhe faktorimpakti), "impactfactorin"erevistës, shtëpinë 
botuese,"impactfactorin"personal,etj. duke marrë parasysh fushënepublikimeve dhelëndëtnë tëcilat 
konkurronkandidati.Komisioniduhettëinterpretojëdhe tëdiskutojeedhe statusinekandidatitnëkuadërtëpunimit 
(p.sh.autoriparë etj).Anëtarëtekomisioneve vlerësueseduhettë kenëkujdesqëpjesëmarrjanëkonferencadhe abstraktet 
nga konferencat,  nukmund tëparaqitensipunime shkencore.Komisioniduhettëprecizojëburimineinformatave nëtëcilin 
është mbështetur,icilimundtë 
verifikohet.Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettë 
bashkëngjitennëkëtëraport)  
 

Kandidatja nuk ka dorëzuar punime për shqyrtim. 

 
2.Përvojanëmësimdhënieuniversitare 
(Nekëtëpjesëtëraportitshënohengradatparaprake shkencore dhetitujtakademikë tëkandidatit,universitetet ku ai 
kapunuar, programetakademike,kualifikimet,angazhiminëinstitucionejashtëvenditetj.Argumentet relevante 
përtëdhënat dhe burimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhettëbashkëngjiten nëkëtë raport). 

Kandidatja nuk kadorëzuar dëshmi për përvojë nëmësimdhënie universitare. 
 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionaledheudhëheqjanëhulumtim 

(Nëkëtëpjesëtëraportitshënohenpozitatdhefunksionetudhëheqëse,projektet shkencoredheprojektete tjera 
nëtëcilatkamarrëpjesëkandidati, statusi i tijnëprojekt,programiprejtëcilit ë shtëfinancuar projekti, çmimet 
dhemirënjohjet,kualifikimetendryshme,patentat,inovacionietj.Argumentet relevantepërtëdhënatdheburimet 
mbështetësepërtëdhënat eparaqituraduhettë bashkëngjitennëkëtëraport). 
Kandidatja nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për angazhime të këtij niveli. 

 

4.Mobiliteti ikandidatit 
(Në këtëpjesë tëraportit shënohenuniversitetet nëtëcilatkastudiuar kandidati,sidheinstitucionetetjeranëtë cilataika 
qëndruarpërqëllimepedagogjikeshkencore, qëndrime:hulumtuesejashtëvenditetj. Argumentet relevante përtëdhënat 
dheburimet mbështetësepër tedhënateparaqituraduhet tëbashkëngjiten nëkëtë raport).  

Kandidatja nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për mobilitet të caktuar. 
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5.Përfundimidhe propozimi(titulli i cilipropozohet) 

(AnëtarëteKomisionit vlerësues janëtëobliguarqëtëshkruajnënjëarsyetim tëshkurtër përtitullinicili 

propozohet.Atajanëtëobliguarqëtëparaqesinnëmënyrëtëqartëpropozimin etyrevetëmpërnjekandidatpër nje 

pozitë(osepërmëtepërkandidatë,nëseashtu ështëkërkuarmekonkurs). Komisioni vlerësuespërmbledhtë 

dhënatpërkandidatëtqëkanë aplikuar dhesjellkonkludimindhe propozimin earsyetuarpërkandidatindhe 

titullinnëtëcilinpropozohet (sipaskërkesave tëkonkursit,Statutitdhepozitëssëshpallur) përkandidatinicili 

propozohetpërpozitëneshpallur.Kjopjesëeraportit ë shtëepërbashkëtpërtëgjithëkandidatet, ndërse 4 kapitujtparaprake 

shkruhenpërsecilinkandidatveç veç(përtegjithëkandidatë tëcilëtiplotësojnëkushtetpër 

aplikimsipasStatutitdhekonkursit). 

Në konkurs janë paraqitur katër kandidatë. Dy prej tyre, Malësore Pllana dhe Besa Gashi nuk i 

përmbushin kriteret e parapara me Statutin e Universitetit të Mitrovicës ‘Isa Boletini”, Neni 157, pika 1, 

alinea 1.1. Në këtë kontekst komisioni nuk i propozon të zgjidhen për lëndët: Kimia Organike I dhe II dhe 

Kromatografia (HPLC, GC). 

Kandidatja, Dr. Mihone Kerolli-Mustafa, edhe studimet e Masterit dhe Doktoratës si dhe studimet e post-

doktoraturës i ka në fushë të Mjedisit, Inxhinierisë kimike dhe Teknologjisë si dhe Kiminë e Materialeve 

që nuk përkojn me fushën e lëndëve për të cilat ka aplikuar kandidatja. Si rrjedhojë e kësaj e njëjta nuk i 

plotëson kriteret e konkursit për tu zgjedhur Profesor Asistent në lëndët: Kimia Organike I dhe II dhe 

Kromatografia (HPLC, GC).   

Duke marrë parasysh të gjitha të dhënat e lartpërmendura, komisioni recensues në mbështetje të 

dispozitave të Statutit të Universitetit të Mitrovicës (neni 157, pika 1 alinea 1.1-1.5) i propozon Këshillit të 

Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore që Dr.sc. Fatos Rexhepi ta zgjedhë në thirrje Profesor asistent për 

lëndët: Kimi Organike I, Kimi Organike II dhe Kromatografia (HPLC, GC). 

Arsyetim: 

Dr.sc. Fatos Rexhepi ka përvojë 9-vjeçare si asistent i Universitetit. Gjatë punës së tij me student 

kandidati veçohet për angazhim, kreativitet dhe cilësi në punë, duke dëshmuar aftësi të lartë 

nëmësimdhënie. Kandidati ka një numër të mjaftueshëm të publikimeve shkencore në revista 

ndërkombëtare, pjesëmarrje në simpoziume, konferenca dhe kongrese rajonale dhe ndërkombëtare.  

Fatos Rexhepi është një kuadër me përgatitje të lartë shkencore. Si në kuadër të njohurive teorike në 

fushat e kimisë në përgjithësi e veçanërisht në atë të kimisë organike ashtu edhe në atë praktike e 

eksperimentale. Ai në saje të kësaj përgatitje të shëndoshë është i aftë të marrë përsipër në iniciativë 

kërkime të spikatura në fushën e kimisë organike dhe të cilat mund të realizohen vetëm duke përdorur 

me efikasitet metodat instrumentale të analizës e sidomos metodat kromatografike. Fatos Rexhepi është 

serioz në punën kërkimore, i apasionuar për eksperimentim racional dhe modifikues në zgjedhjen dhe 

aplikimin e teknikave të punës. Duhet theksuar se Fatos Rexhepi është në studime të post-doktoratës 

pranë Universitetit Teknik të Vjenës duke punuar me kompetencë në lëmin e kimisë organike dhe 

përdorimit të metodave kromatografike për hulumtime në klasa të ndryshme të substancave organike si 

ato organometalike, acideve yndyrore të ngopura e pangopura, lipideve dhe aplikimit të biokatalizatorëve 

në reaksione organike. 

Fatos Rexhepi ka eksperiencë jo të vogël në lëmin e mësimdhënies, ai ka qenë i zgjedhur në pozitë të 

asistentit për lëndët: kimi e përgjithshme, kimi Inorganike, kimi organike I dhe II dhe Metodat e 

Kromatografisë (HPLC, GC). 
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Përveç kësaj Fatos Rexhepi deri më tash ka qenë ligjërues i angazhuar për lëndët Kromatografia (HPLC, 

GC) dhe Përgatitja e ujit në Industri dhe ka dëshmuar performancë të lartë akademike.Bazuar në të 

dhënat biografike dhe bibliografike të kandidatit komisioni recensues me kënaqësi i propozon Këshillit të 

FTU, që Dr.sc. Fatos Rexhepi  tëzgjidhet në titullin Profesor asistent për lëndët: Kimi Organike I, Kimi 

Organike II dhe Kromatografia (HPLC, GC). 

 

 

 


