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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri Gresa Mjaku 
Datëlindja dhe vendlindja 01.07.1992, Prishtinë 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Bankë, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 
17.10.2014 / 
9.83 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet / Master 
për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 09.09.2016 / 
9.75 

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

 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, 
varësisht nga numri i kandidatëve.  

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

Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor*   
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor  1 

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   

Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë   

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

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

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 
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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. Gresa Mjaku, Gentiana Mjaku, Arta Mjaku, Astrit Sallauka 
/ “Faktorët që ndikojnë në sjelljen konsumatore tek 
agjensionet për trabsfertë parash” / Alba Shkencë, Tiranë 
/ 01-03, Shtator 2016/ 

 + 0 

2. Gentiana Mjaku, Gresa Mjaku, Arta Mjaku / “Remitancat 
dhe ndikimi i tyre në uljen e varfërisë” / Alba Shkencë, 
Tiranë / 01-03, Shtator 2016/ 

 + 0 

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. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

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

 
 

Arkatare në IFJB “Vllesa – Rija”, 2013 - 2015 

 

 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 2 
Emri dhe mbiemri Kestrim Avdimetaj 
Datëlindja dhe vendlindja 05.05.1993, Strellc i Epërm 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti Universiteti i “Haxhi Zeka”, Pejë/Fakulteti i biznesit 
Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i “Haxhi Zeka”, Pejë/Fakulteti i 
biznesit/Kontabilitet dhe financa në biznes/ 
Bachelor i shkencave Kontabilitet dhe Financa në 
biznes/26.06.2015 
9.96  

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

Universiteti i “Haxhi Zeka”, Pejë/Fakulteti i 
biznesit/Kontabilitet dhe financa në biznes/ 
Bachelor i shkencave Kontabilitet dhe Financa në 
biznes/23.08.2016 
9.91 

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 

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  1 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor  5 

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  3 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor  1 

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

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

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 
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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. Kestrim Avdimetaj, Mensur Morina / Rritja ekonomike dhe 
determinatet e saj në vendet në tranzicion / Academic 
Journal of Business Administration, Laë and Social 
Sciences / Nëntor 2015 / fq 214 - 224  

0.715 - 0 

2. Kestrim Avdimetaj, Mensur Morina / Tregtimi i 
obligacioneve në tregjet e kapitalit / Ballkan Journal of 
Interdisciplinary research / Tiranë, Shqipëri / Shtator, 
2015 / fq. 121-126 

- + 0 

3. Kestrim Avdimetaj, Kushtrim Dreshaj / Funksioni i 
fraksioneve politike në Parlamentin Evropian / Ballkan 
Journal of Interdisciplinary research / Tiranë, Shqipëri / 
Maj, 2016 / fq.120-129 

- + 0 

4. Fisnik Morina, Kestrim Avdimetaj / Raporti papunësi – 
inflacion në Kosovë (Një vlerësim ekonometrik për 
periudhën 2013 – 2014) / Universiteti Evropian i Tiranës 
Ekonomikus / Nëntor 2015 / fq. 120-129 

- + 0 

5. Kestrim Avdimetaj, Besnik Zekaj / Evoluimi i bankave / 
Qendra Kerkimore Zhvillimore Peja, Reviste studimore – 
shkencore interdiciplinare / Boletini shkencor nr.4 / Prill 
2016 / fq.132-140 

- + 0 

6. Kestrim Avdimetaj / Bashkeveprimi i agjenteve ekonomik 
brenda një ekonomie / Qendra Kerkimore Zhvillimore 
Peja, Reviste studimore – shkencore interdiciplinare / 
Boletini shkencor nr.2 / Mars 2015 / fq.193-208 

- + 0 

Konferencat    

1. Kestrim Avdimetaj / Roli i etikes në veprimtarinë 
ekonomike të bizneseve / Qendra Kerkimore Zhvillimore 
Peja, Reviste studimore – shkencore interdiciplinare / 
Boletini shkencor nr.3 / Nentor 2015 /  

   

2. Fisnik Morina, Kestrim Avdimetaj / Performanca e 
sistemit bankar në Kosovë / Instituti ALB Shkenca, USHT 
dhe UEJL – Konferenca e shkencave ekonomike / Gusht 
2015 

   

3.  Kestrim Avdimetaj, Mensur Morina, Valmir Zogaj / 
Tregtimi i obligacioneve në tregjet e kapitalit / 
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International Institute for private commercial and 
competition laë \, second international conference on 
interdisciplinary studies – Global Challenge / Shtator 
2015 

4. Kestrim Avdimetaj, Valmir Zogaj / Ndikimi i politikës 
monetare në krizën e fundit financiare / Akademia 
profesionale e biznesit, Konferenca e tretë 
ndërkombëtare shkencore / Prill 2015. 

   

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera 
në të cilat ka marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet 
dhe mirënjohjet, kualifikimet e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet 
mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 
 

 

 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 3 
Emri dhe mbiemri Shqipdona Hashani 
Datëlindja dhe vendlindja 30.01.1989, Prishtinë 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Bankë, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 
29.09.2011 / 
9.82 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/Master 
për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 23.03.2013 / 
8.91 

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.  

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

Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

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

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

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

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  1 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

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

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 

 

Punimet e verifikuara gjenden në tabelën vijuese. Punimet tjera të pëmendura në listën e 

bashkangjitur në aplikacion të kandidates nuk janë të vërtetueshme sepse nuk ka ofruar 

dëshmi rreth tyre. 
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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. Shqipdona Hashani, Ymer Shatri / Practical 
Processes of Credit Risk Management in Banks 
Operating in Kosovo FInancial System / European 
Academic Research/ April, 2015 

0.654 - 0 

2. Shqipdona Hashani, Edona Sekiraqa / The impact 
internal audit in reducing credit risk in commercial 
banks in Kosovo / European Scientific Journal / 
February 2016 

0.654 - 0 

Konferencat    

1. Shqipdona Hashani / Role, Competences and 
Responsibilities of Public Institutions on Generating 
neë Scope Toëards European Integration. 

   

    

    

    

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata 
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension 
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar 
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men» 
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të 
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat,  nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbëshietur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 
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2. 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 – KMI Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus” 2013 – 2015; 
- Asistente – UP Universiteti i Prishtinës (Dega Gjilan), Fakulteti Ekonomik, Departamenti 

Bankë, Financë dhe Kontabilitet – 2013 – 2015; 
 
 
 
 
 
 

 
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). 

 
 

- Ekonomiste – Alko IMPEX – 2010 – 2011. 
 

 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 4 
Emri dhe mbiemri Fitore Kostanica 
Datëlindja dhe vendlindja 10.09.1990, Vushtrri 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Bankë, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 
08.11.2012 / 
9.45 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/Master 
për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 15.07.2015 / 
8.50 

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.  

 
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 assientë në 3 

vjetët e fundit) 

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

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   

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

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

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

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

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

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

 
 

- Asistente në departament të shtijës – NTP “Filizi”, Vushtrri, 2010 - aktual 

 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 5 
Emri dhe mbiemri Aurora Ademi Prekazi 
Datëlindja dhe vendlindja 14.02.1989, Mitrovicë 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Bankë, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 
07.09.2011 / 
9.65 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/Master 
për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 13.06.2016 / 
8.16 

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.  

 
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 assientë në 3 

vjetët e fundit) 

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

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   

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

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

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

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

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

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

 
 

- Këshilltare për klient – Procredit, Mitrovicë / 2012 - aktual 

 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 6 
Emri dhe mbiemri Milaim Mehmeti  
Datëlindja dhe vendlindja 09.12.1988, Mitrovicë 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Bankë, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 
26.10.2011 / 
9.03 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/Master 
për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 18.02.2015 / 
8.25 

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.  

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

Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

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

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   

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

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

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

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

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport). 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

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

 
 

- Teknik – Arka/Banka – Kalkulant / Meridian Express, Prishtinë / 2014 – 2016 

- Kalkulant – NTP “Florenti”, Mitrovicë / 2013 -2014  

 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 7 
Emri dhe mbiemri Besë Sadikaj 
Datëlindja dhe vendlindja 05.10.1990, Banjë - Istog 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Bankë, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 
02.12.2011 / 
9.24 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/Master 
për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 27.12.2013 / 
9.16 

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.  

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

Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

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

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   

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

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

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

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

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport). 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata 
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension 
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar 
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men» 
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të 
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat,  nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbëshietur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 
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2. 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 – Universiteti Haxhi Zeka (Fakulteti i Biznesit) / 2015 - 2016 
 
 
 

 
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). 

 
 

- Operator në qendrën e thirrjeve / KEK – Korporata Energjetike e Kosoves / 2009-2010 
 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 8 
Emri dhe mbiemri Florim Veliu 
Datëlindja dhe vendlindja 07.08.1988, Skënderaj 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Bankë, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 
22.09.2010 / 
9.44 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”/Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/Master 
për Banka, Financa dhe Kontabilitet / 23.09.2013 / 
8.41 

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.  

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

Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

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

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   

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

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

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

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

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport) 
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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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

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

 
 

- Asistent – Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” (Fakulteti i shkencave Matematikë - 
Natyrore) / 2014 - 2016 

 
 
 

 
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). 

 
 

- Kontabilist – SH.P.K “Arjeta Group” / 2011 – prezent 

- Kontabilist  - “Muli Shoes” / 2015 – prezent 

- Aalist kreditor – IFJB “Lesna” SH.A / 01.03.2011 – 05.11.2011 

 

 

 

4. Mobiliteti i kandidatit 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të 
cilat ai ka qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 9 
Emri dhe mbiemri Arian Tahiri 
Datëlindja dhe vendlindja 03.12.1993, Mitrovicë 
Grada shkencore Msc. 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Kolegji universitar “Fama” / Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet 

Arsimimi i lartë  

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

- Kolegji universitar “Fama” / Fakulteti 
Ekonomik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/ 
Bachelor i Arteve në Banka, Financa dhe 
Kontabilitet / 01.07.2014 / 
9.31 
- Universiteti i Prishtinës “Hasan 
Prishtina”/Fakulteti Filozofik/Bachelor i shkencave 
politike / 10.02.2016 / 
7.87  

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

Kolegji universitar “Fama” / Fakulteti Ekono-
mik/Banka, Financë dhe Kontabilitet/Master për 
Banka, Financa dhe Kontabilitet / 01.08.2016 / 
9.61 

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.  

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

Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë 
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të 
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij) 

 Numri i publikimeve 

Veprimtaria shkencore e kandidatit Nga fillimi i 
karrierës 

Në 4 vjetët e fundit 
(për assientë në 3 

vjetët e fundit) 

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

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor   

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

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor  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   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon   

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor  3 

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

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor   

Recenzent  në revistat me “impact faktor”    

Recenzent  në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

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

  

Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i 
shënuar si autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 
 
Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori 
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, 
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse 
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport). 
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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. Remzi Smajli, Aria Tahiri / Hartimi dhe zbatimi i politikës 
fiskale / Konferenca e Trembëdhjetë Ndërkombëtare 
Biznesi dhe Punësimi me tematikë: “Roli i Qeverisë dhe 
ministrive në menaxhimin bashkëkohor të zhvillimit 
ekonomik dhe social në Kosovë dhe vende tjera / Tetor, 
2014 – Prishtinë - Kosovë 

 + 0 

Konferencat    

1. Arian Tahiri et.al / Hartimi dhe zbatimi i politikës fiskale / 
Kosovo Finance Institute (IFK)/ 31.10.2014  

   

2. Arian Tahiri et.al / Ndikimi i ekonomisë së eurozonës në 
ekonominë e Kosovës / Konferenca e parë 
ndërkombëtare – Kolegji Fama / Shtator, 2015 

   

3. Arian Tahiri et.al / Mediat sociale si vegël e marketingut 
për NVM-të: Mundësitë dhe sfidat / Konferenca e parë 
ndërkombëtare – Kolegji Fama / Shtator, 2015 

   

    

    

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te 
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vleresues  mund te 
barasvleresoj 2 punime si  koautor  me 1 punim si  autor  kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në 
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me 
raportin e recensionit. 

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

 



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

 

 
38 

 

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). 

 
 

- Asistent – Kolegji “Fama” (Fakulteti ekonomik) / Janar 2016 – Qershor 2016 
 
 
 

 
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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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). 

 

Pas shqyrtimit të dosjeve të kandidatëve, komisioni konstaton që vetëm këta kandidatë i 

plotësojnë kushtet: 

1. Msc. Gresa Mjaku, e cila ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën mesatare si dhe 

moshën për tu zgjedhur asistente. 

2. Msc. Kestrim Avdimetaj, i cili ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën mesatare, si 

dhe moshën për tu zgjedhur asistent. 

3. Msc. Shqipdona Hashani, e cila ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën mesatare 

si dhe moshën për tu zgjedhur asistente. 

4. Msc. Fitore Kostanica, e cila ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën mesatare si 

dhe moshën për tu zgjedhur asistente 

5. Msc. Aurora Ademi Prekazi, e cila ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën 

mesatare si dhe moshën për tu zgjedhur asistente. 

6. Msc. Milaim Mehmeti, i cili ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën mesatare, si 

dhe moshën për tu zgjedhur asistent. 

7. Msc. Besë Sadikaj, e cila ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën mesatare si dhe 

moshën për tu zgjedhur asistente. 

8. Msc. Florim Veliu, i cili ka shkollimin dhe profilizimin adekuat, notën mesatare, si dhe 

moshën për tu zgjedhur asistent. 

Komisioni vlerësues pas konstatimit të të gjitha fakteve dhe mbajtjes së intervistes me këta  

kandidatë, në mënyrë unanime propozon Msc. Milaim Mehmeti për asistent universiteti në 

Fakultetin Ekonomik (drejtimi: banka dhe financa), pasi që kandidati i plotëson të gjitha 

kushtet sipas statutit dhe konkursit: 
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- Ka përfunduar studimet themelore dhe master në Fakultetin Ekonomik, drejtimin Banka, 

Financa dhe Kontabilitet; 

- Ka drejtimin përkatës që kërkohet në konkurs; 

- Ka notën mesatare sipas kërkesës së statutit të universitetit; 

- Ka treguar performancë të shkelqyeshme (të dalluar në raport me kandidatët tjerë) në 

intervistë. 

 

 

 


