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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 

Emri dhe mbiemri Shefket Jakupi, 

Datëlindja dhe vendlindja 15.04. 1958, Koncul, Bujanovc,  
Grada shkencore  Dr Sc 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

 

Universiteti/fakulteti/departamenti  
Arsimimi i lartë  

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

-Univerziteti i Shkencave Aplikative-MEGATREND, 
Beograd, 2006, Ekonomist i diplomuar, nota 
mesatare: 6.48 
-Universiteti i Novi Pazarit, 2009,  
Ekonomist i diplomuar, Master, nota mesatare 8.8 
(programi i vjeter) 

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

Fakulteti  per Ekonomi Afariste dhe Ndermarre-
si,(PEP) Beograd,  2013,  
Master i  ekonomisë:  nota mesatare 8. 71 

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

Univerziteti Bujqesor i Tiranës, Fakulteti i 
Ekonomisë dhe Bujqesisë,  
Doktor në Ekonomi dhe  Agrobiznes, Financë,  
Kontabilitet. 2013 
(Posedon nostrifikimin) 

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   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 2 7 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 1 2 

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 2 2 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 2 2 

Monografitë shkencore si autor kryesor   
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Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor  7 

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor jokryesor  2 

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. Shefket  Jakupi, Elmi Aziri: Zhvillimi i politikave 
ekonomike  dhe strategjive në sektorin e industrisë 
ushqimore në komunën  e Bujanovcit.  

Revista :Ekonomia dhe Biznesi,  Tirane, 2010 

- - 0 

2. Shefket Jakupi, Ermal Beqiri: Perspektiva dhe konditat 
objektive për zhvillimin  e turizmit  dhe të bujqësisë  në 
komunën e Bujanovcit. 

-Revista: Buletini shkencor,  Ulqin, Mali i Zi, 2011  

- - 0 

3. Agim  Berisha, Shefket Jakupi: Organizimi i fermerëve në 
koperativë  bujqësore. Revista: Ekonomia dhe 
Agrobiznesi. Tiranë, Shqipëri, 2011 

- - 0 

4. Shefket Jakupi: Investimet në turizëm si përparësi e 
integrimeve rajonale, 

Revista: Buletini shkencor, Ulqin, Mali i Zi, 2011 

- - 0 

5. Shefket Jakupi: Probleme të menaxhimit në administratën 
publike.  

-Revista e shkencave ekonomiko juridike, Shkodër, 
Shqipëri, 2012 

- - 0 

6. Vlora Berisha, Pashk Bardhi dhe Shefket Jakupi: Roli i 
administartes  qendrore dhe lokale në zhvillimin e  
ekonomisë  kombëtare dhe rajonale ne optikën e 
përdorimit me eficent   dhe efektiv të burimeve  dhe 
qeverisjes së përgjegjshme. 

-Revista Buletini shkencor, Ulqin, Mali i Zi, 2012 

- - 0 

7. Shefket Jakupi, Vlora Berisha: Zhvillimet në sektorin e 
turizmit në Komunën e  Bujanovcit  dhe menaxhimi 
efektiv i takses  turistike si komponentë esenciale e  të të 
ardhurave dhe investimeve infrastrukturore.  

-Revista Buletini shkencor, Ulqin, Mali i Zi, 2012 

- - 0 

8. Shefket Jakupi: Standardi ndërkombetar i raportimit 
financiar për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme,(SNRF 
per NVM) nuk perkrahet nga BEE. 

- Revista Buletini shkencor, Ulqin, Mali i Zi, 2012 

- - 0 
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9. Bislim Lekiqi, Shefket Jakupi: Teoria e dy faktorëve nga 
Herzberg dhe kushtet e ekonomisë kosovare. 

- Revista Buletini shkencor, Ulqin, Mali i Zi, 2013 

- - 0 

10. Shefqet Jakupi, Hidajet Shehu: Procesi global i revizionit, 
mashtrimet dhe proceset tjera joligjore.  

- Kongresi i pestë Ballkanik, Novi Pazar, 2013 

- - 0 

11.  Shefket Jakupi, Hidajet Shehu: Zbatimi i  SNK-SNFRve, 
veshtirësitë  gjatë zbatimit  në vendet e rajonit, Kosovë, 
Shqipëri,  Serbi dhe  Maqedoni.  

-Buletini shkencor, Revista shkencore, nr. 6, viti IV,-Ulqin, 
Mali i Zi, 2014 

- - 0 

12. Shefket jakupi, Elez Osmani: Idea-rasti për biznes 
vetanak.     Beograd,  Serbi, 2014 

- - 0 

Konferenca    

13. Hidajete Jashari-Latifi dhe Shefket Jakupi: Statistikat e 
punesimit ne sektorin  privat te  komunes se Gjilanit.  

-Kolegji ILIRIA, Kosovë, 2016 

   

14.  Qeram Cibaku dhe Shefket Jakupi: Aspekte 
krahasusese te zhvillimit te dispozitivit ligjor per 
institucionin kushtetues  te auditimit:rasti i Shqiperise.  

-Konferenca shkencore ndërkombëtare, Ulqin, Mali i Zi, 
2016 

   

15.  Shefket Jakupi dhe Qeram Cibaku: Reformat e politikës 
fiskale në Kosovë, domosdoshmeri për shëndetesimin e 
financave  dhe të biznesit.  

--Konferenca shkencore ndërkombëtare, Ulqin, Mali i Zi, 
2016 

   

16. Elez Osmani dhe Shefket Jakupi: Efektet e krizës 
financiare në sekotrin real. 

-Revista profesionale shkencore, Shkodër, 2009 

   

17.  Shefket Jakupi: Roli dhe rendësia e bankave në 
zhvillimin e turizmit. 

- Konferenca  e dytë shkencore ndërkombetare me 
temë: Investimet në turizëm  si përparësi e   
integrimeve rajonale, Ulqin, Mali i Zi, 2010 

   

18. Shefket Jakupi, Skender Keceku: Financimi i aktiviteteve 
në biznes.  
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- Konferencë shkencore ndërkombetare, Shkodër, 
Shqiperi, 2010 

19.  Shefket Jakupi: Specifikat e kontabilitetit bujqësor, 
karakteri organik i prodhimit dhe zbatimi i SNK 41.  

-Konferencë  shkencore nderkombëtare, Ulqin, Mali i Zi, 
2012 

   

 
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). 

 
 
2015- aktual: Dekan i kolegjit ILIRIA dhe ligjerues, Prishtinë, 
2014-aktual: Ligjërues ne program MASTER në Kolegjin GLOBUS, Prishtinë,  
2014: Ligjerues në Univerzitetin Internacional UNIP- Novi Pazar, njësia në Preshevë, 
2012-2014: Univerziteti  i Veriut, ARGENTI,  Shkodër, Shqiperi, 
2012-2014:  Ligjerues në Kolegjin  AAB, Prishtine,  
2009-2012: Ligjerues në Kolegji GJILANI, Gjilan,  
2006-2009: Fakulteti Ekonomik, PEP, dega në Preshevë,  
-Ligjerues i lendeve qe nga viti 2006 aktualisht: Bazat e kontabilitetit, Kontabiliteti financiar, 
Kontabiliteti publik, Auditimi, Kontrolli dhe revizioni, Etika në Auditim dhe Kontabilitet, 
Analiza e pasqyrave financiare, Analiza financiare e avansuar, Kontabiliteti financiar i avansuar. 
 

 
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). 

 
2002-2008: Drejtor i Bankes Komerciale, njesia Bujanovc, 

2002-anetar i Keshillit komunal  per Buxhet dhe Financa, Bujanovc,  

1990-2002 Drejtor i agjencionit per kontabilitet dhe Auditim,’’ Bilanci” ,  Bujanovc,  

1984-1990 Shef kontabiliteti ne Sh f.  “25 Maji”, Bujanovc, 

 

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). 

 

Komisioni vlerësues, i formuar me Vendimin e Rektorit të Universitetit të Mitrovicës “Isa 

Boletini”, duke u bazuar në Nenin 157 të Statutit të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” 

dhe konkursin e datës 10.09.2016, pas shqyrtimit të dosjeve të kandidatëve, vendosi të: 

PROPOZON 

Dr.Sc. Shefket Jakupi, për titullin Profesor Asistent pranë Universitetit të Mitrovicës “Isa 

Boletini”, Fakultetit Ekonomik 

Komisioni erdhi deri tek ky vendim duke pasur për bazë se kandidati Dr.Sc. Shefket Jakupi, i 
plotëson të gjitha kushtet e parapara në Statutin dhe Konkursin e Universitetit të Mitrovicës 
“Isa Boletini” 
Kandidati ka përfunduar studimet e doktoraturës pran Universitetit Bujqësor të Tiranës, 
përkatësisht në fushën Ekonomi dhe Agrobiznes, në profilin Financë - Kontabilitet.  
Kandidati ka përvojë akademike disa vjeçare në cilësinë e ligjëruesit. Poashtu, kandidati ka të 
shkruara edhe disa libra nga lëmi i Financave dhe Kontabilitetit. 
Kandidati ka përvojë profesionale duke qenë pjesë e disa projekteve vendore dhe 
ndërkombëtare por edhe duke shërbyer në pozita menaxhuese në disa prej institucioneve 
finaciare. 

Kandidati ka botuar disa punime shkencore nga fusha e ngushtë e specializimit. 

 

 


