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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri Ajtene Shipoli- Avdullahi 
Datëlindja dhe vendlindja 28.01. 1971, Mitrovice 
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  

UP – Universiteti i Prishtinës, 1993 

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

Kolegji FAMA, Prishtinë, Drejtimi: Menaxhment,  
 

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

 Programi i përbashkët regjional i doktoraturës në 
Ndërmarrësi dhe Menaxhim të NVMve, DOCSMES 
projekti TEMPUS Prilep, Maqedoni, per shtetet e 
Ballkanit Perendimor.   
- Doktor per Ndermarresi dhe Menaxhment te 
NVMve , 28. 12. 2015 
(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  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  5 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor  3 

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. Ajtene Avdullahi, Vjosa Fejza: The Role of Competitive  
Strategies on Developing a Strong  Advance.  

-Research Journal of Economics, Business and ICT, 
2015, vol. 10/2 

- + 0 

2. Ajtene Avdullahu, Vjosa Fejza: Efficiency Improvment  
and Quality Initiatives  Aplication in Finantial Institutions. 

-Iliria International Review, vol.1, 2015 

- + 0 

3. Ajtene Avdullahi: Obstracles  to Small and medium 
Enterprices, 

- Horizont International Scientific Journal, vol. 17, 2015 

  

- + 0 

4.  Ajtene Avdullahi: is Vocational Education  and Training 
Fostering Enterpreneurship. 

-Singaporean  Journal of Business economics, and  
management  Studies, vol 2, 2014 

- + 0 

5. Ajtene  Avdullahi: Acceptance  of e-banking  Services 
from Small and Medium Enterprices, 

-Horizonts International Scientific Journal, 

Vol 12 2014 

-        + 0 

Konferencat    

6. Ajtene Avdullahi, Vjosa Fejza: The Role of Competitive 
Strategies on Developing  a Strong  Competitive 
Advance.  

- International conference The Roel of Business in 
Sustainable  Development in the Western Ballkans, 
IBCM, september,  Kosovo,  

 

   

7. Vjosa Fejza, Ajtene Avdullahi: The Competitive Strategies 
of Construction Companies, 12th Annual  International 
Conferencwe  on SMEs, Enterpreneurship and 
Innovation : Mangement-marketing-Economic-Social 
Aspects, , july, 2015, Athens, Grecce,  
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8. Ajtene Avdullahi, Shpresa Kaçiu; Roma Community and 
gender integration in planning off local economic 
development: Republic of Kosovo; 2nt LSEE Research 
Network Conference, 27-28 March, London School of 
Economics (LSE)     

   

9. Ajtene Avdullahi, Shpresa Kaçiu; Is vocational education 
and training fostering entrepreneurship; LSEE & 
American College; Maj 2014; Shkup, Maqedoni 

   

10. Ajtene Avdullahi; Acceptance of E-banking services from 
SMEs; 1st International doctoral students conference 
contemporary research issues in economics, 
management and businesses, May 2013; Prilep 
Maqedoni 

   

11. Shpresa Kaçiu, Ajtene Avdullahi; The role of information 
technology in strengthening of democracy: the 
cooperation between Kosovo assembly and civil society; 
Good governance from cross-sectorial perspective, 
European fond for Ballkans; November 2013 Zagreb. 

   

12. Vjosa Fejza, Ajtene Avdullahi, Rrezarta Delibashzade; 
Ndikimi i strategjive të marketingut ne afarizmin e 
ndërmarrjeve “Laberion” dhe “Bibitagroup” në Kosovë; 
Sixth International conference “Public policies and the 
environment for business development in the regjional 
countries; 2013, Prishtinë, Kosovë 

   

13.  Ajtene Avdullahi, Vjosa Fejza, Shpresa Kaçiu, Nezahat 
Osmani; Electronic payments in Kosovo; Fourth 
international conference “Building sustainable regional 
economic development through SME development; 
December, 2011, Prishtinë, Kosovë. 

   

 
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 
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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). 

 
 

- N/A 
 

 
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). 

 
- Raiffeisen Bank Kosovë, 2004 – aktualisht 

- UN World Food Programme, Mitrovicë 

 

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). 

Shih shënimet e kandidatit. 
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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. Ajtene Avdullahi, 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. Ajtene Avdullahi, i 
plotëson të gjitha kushtet e parapara në Statutin dhe Konkursin e Universitetit të Mitrovicës 
“Isa Boletini” 
Kandidatja ka përfunduar studimet e doktoraturës pran “ST. Kliment Ohridski” Universiteti i 
Bitolas , përkatësisht Fakultetit Ekonomik në Prilep, Maqedoni.  
Kandidatja ka përvojë profesionale duke qenë pjesë e disa projekteve vendore dhe 
ndërkombëtare por edhe duke shërbyer në pozita profesionale në njërin prej institucioneve më 
prestigjioze financiare në Kosovë. 

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

 

 

 


