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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
 

Kandidati 1. Dr. sc. Fehmi Azemi 

Emri dhe mbiemri Fehmi Azemi 

Datëlindja dhe vendlindja 15/04/1957, Pollatë 

Grada shkencore 
“Doktor”, ”Ekonomi dhe Agrobiznes”, “Drejtimi” 

”Financë-Kontabilitet” 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Ligjërues i angazhuar, Universiteti Haxhi Zeka, 

Gjilan 
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2016/17 

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës –Fakulteti Ekonomik, 

drejtimi Ekonomika e OPB-së, me 1986, me notë 

mesatare 6.19. 

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

Universiteti Internacional i Prishtinës, Master i 

shkencave ekonomike, me 2009, me notë mesatare 

9.71  

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrifikimit nëse kandidati ka doktoruar jashtë 
vendit) 

Universiteti Bujqësor i Tiranës, Doktor në fushën 

“Ekonomi dhe Agrobiznes”, Drejtimi “Financa-

Kontabilitet”, me 2015 e notifikuar. Ref. Nr. 6-

4343, me 13/12/2016. 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohen 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 asistentë 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 7 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 9 4 

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 lëmin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lëmin e ekspertizës si autor kryesor   

Recensent në revistat me “impact faktor”    
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Recensent në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispensa për 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. 

 

 

2. Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vlerësues 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, 

shtëpinë 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 mbështetëse 

për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

Dr. sc. Fehmi Azemi ka një numër të konsiderushme të punimeve shkencore të fushave të ndryshme, të 

publikuara në revista shkencore. 

 
 
3. 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, vegëza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

1. "CEFTA-2006 and Foreign Trade of Agricultural Products in Bos-

nia and Herzegovina for the Period 2007th-2009th Year" FERHAT 

ĆEJANOVIĆ, ZORAN GRGIĆ, ALEKSANDAR MAKSIMOVIĆ, 

DANIJELA BIĆANI, FEHMI AZEMI, ISSN 1986-5945 Zbornik 

Radova Fakultet Poslovne Ekonomike Travnik, 2010 

www.unvi.edu.ba/ 

 x  

2. "Reforms in Kosovo's power System" SABRI LIMARI, ARMEND 

YMERI, FEHMI AZEMI 2008 WSEAS Interational Conferences, 

Crete Island, Greece, July 2008 Papper ID: 591 602 www.wseas.org  
 x  

3. "The Future of PB and ZN Production in Kosovo" FEHMI AZEMI, 

SHYQRI KELMENDI  4th Balkanmine Congress Slovenia, Ljublana, 

October, 2011 www.hrcak.srce.hr  
 x  

4. "Comperative Economic Elements of Mineral Resources in the 

Context of International Management" FEHMI AZEMI, SHYQRI 

KELMENDI TRANSITION-ISSN 1512-5785 Vitez-Tuzla-Beograd-

Bucharest, 2011 Vol. XIII, No.28 www.hrcak.srce.hr  

 x  

5. "SPORAZUM CEFTA-2006 I VANJSKOTRGOVIONSKA 

RAZMJENA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA U BiH ZA 

RAZDOBLJE OD 2007. DO 2009. GODINE" Ferhat ĆEJANOVIĆ, 

Zoran GRGIĆ, Aleksandar MAKSIMOVIĆ, Danijela BIĆANI,  

Fehmi AZEMI, 10 Hrčak Portal znanstvenih časopisa Republike 

Hrvatske Tranzicija, Vol.12 No.25-26 Siječanj 2011 

www.hrcak.srce.hr  

 x  

6. "Base Metal Production in the South-West Europe" FEHMI 

AZEMI, SHYQRI KELMENDI, TRANSITION-ISSN 1512-5785 Vi-

tez-Tuzla-Beograd-Bucharest, January-June 2014 Vol.XVI, No.33 
 x  

http://www.unvi.edu.ba/
http://www.wseas.org/
http://www.hrcak.srce.hr/
http://www.hrcak.srce.hr/
http://www.hrcak.srce.hr/
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www.hrcak.srce.hr 

7. "COMPARATIVE ECONOMIC ELEMENTS OF MINERAL 

RESOURCES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL 

MANAGEMENT" SHYQRI KELMENDI, FEHMI AZEMI 

TRANSITION - ISSN 1512-5785 Journal of economic and politics 

of Transition -Tuzla-Travnik-Zagreb-Beograd Bukurešt, 2011, Vol. 

XIII, No. 28 www.hrcak.srce.hr 

 x  

8. "E-Tailing in Kosovo: The Effect of Trust, Satisfaction, and 

Service Quality in Achieving Consumer E-Loyalty" Fehmi 

AZEMI, Krenar BINAKU, ISSN : 2149 – 8598 Internatonal 

Journal of Academic Value Studies, 2015 / 1 (1): 1-11. 

www.javstudies.com  

 x  

9. "Examining the Impact of Trust, Satisfaction and Service 

Quality on Consumer E-Loyalty" Fehmi AZEMI, KRENAR 

BINAKU ISSN: 2392, ISSN-L: 2392-8166 Internal Conference 

on Economic Sciences and Business Administration 20-21 No-

vember, 2015 www.icesba.eu  

 x  

10. "E-Tailing in Kosovo: The Effect of Trust, Satisfaction, and Service 

Quality in Achieving Consumer E-Loyalty" Fehmi AZEMI, 

KRENAR BINAKU, TRANSITION-ISSN 1512-5785 Journal of 

economic and politics Transition Vitez-Tuzla-Beograd-Bucharest, 

2015 Vol. XVII, No.36 www.hrcak.srce.hr  

 x  

11. "The Effects of Public Debt Market Risk on the Financial 

System and on Monetary Policy-Albania's Case” ILIR HOTI, 

DRINI SALKO, Fehmi AZEMI, ISSN 2304-0270 Interna-

tional Journal of Management Business Economics (IJMBE) 

www.ijmbejournal.com  

 x  

12. "E-Tailing in Kosovo: The Effect of Trust, Satisfaction and 

Service Quality in Achieving Consumer E-Loyalty" Fehmi 

AZEMI, FIQIRI BAHOLLI, ELTON GUBERAJ E-ISSN 

2281-4612 ISSN 2281-3993 Academic Journal of Interdisci-

plinary Studies www.mcser.org  

 x  

13. “Market and Banking Competition in the Frame of the Fi-

nancial Crisis: Albanian Case” Ardian Muçi, Drini Salko, 

Fehmi Azemi, ISSN 2281-3993 Academic Journal of Interdis-

ciplinary Studies MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 5 No 3 S1 

www.mcser.org  

 x  

14. “Monetary Programming in Albania”  Fiqiri Baholli, Fehmi 

Azemi, ISSN 2281-3993 Academic Journal of Interdisciplinary 

Studies, MCSER Publishing, Rome-Italy Vol 5 No 3 S1 

www.mcser.org  

 x  

15. "Base Metal Production in the South-West Europe" Fehmi 

AZEMI, SHYQRI KELMENDI, 6th International Conference 

Prishtina, Kosovo November, 2013 www.hrcak.srce.hr  

 x  

16. "Important Economical Indicators of Modern Mining Pro-

duction" FEHMI AZEMI, SHYQRI KELMENDI, QAZIM 

JASHARI, FATON KELMENDI, 5th Balkanmine Congress 

Ohrid, Republic of Macedonia, September, 2013 

www.issuu.com  

 x  

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nëse punimet kane impact faktorë shënohet vlera e tij ne te 

kundërtën shënohet shenja X te rubrika pa impact faktorë. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vlerësues mund te  

baras vlerësoj  2 punime s i  koautor me 1 punim si  autor kryesor  Kryetari i komisionit mund të ftohet 

http://www.hrcak.srce.hr/
http://www.hrcak.srce.hr/
http://www.javstudies.com/
http://www.icesba.eu/
http://www.hrcak.srce.hr/
http://www.ijmbejournal.com/
http://www.mcser.org/
http://www.mcser.org/
http://www.mcser.org/
http://www.hrcak.srce.hr/
http://www.issuu.com/
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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. 

 
4 .  Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.  
 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësipërme, 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 faktor impakti), "impact faktorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact faktorin" 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). Anëtarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbështetur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

Nga të dhënat e kandidatit dr. sc. Fehmi Azemi, ligjërues i angazhur në Universitetin Kadri Zeka, 

Gjilan, kandidati ka të publikuara 16 punime shkencore të fushave të ndryshme, prej tyre pesë 

punime të botuara në journal.  

 

5. Përvoja në mësimdhënie universitare 

 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku 
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante 
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

 

Kandidati Dr. sc. Fehmi Azemi, ligjërues i angazhuar, ka përvojë në procesin mësimor, nga viti 1980-

1982, profesor në Shkollën e Mesme Ekonomike, ndërsa nga viti 2016/2017, ligjërues i angazhuar në 

Universitetin Haxhi Zeka, Fakultetin Ekonomik. 

 

6. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, 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). 

 

Dr. sc. Fehmi Azemi, ka një përvojë të gjatë në menaxhim si në: Eximkos, Rima Compani, Drejtor i 

Join Venture Company, Hulumtues i Marketingut Industrial, Kranj Sloveni, Drejtor Komercial në Rima 

Group, Anëtar i bordit të drejtorëve në Bankën për Biznes, Drejtor Gjeneral në Rima Engineering, Shef 

i bordit të drejtorëve në Universitetin Ndërkombëtar të Prishtinës. 

 

7. 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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 

Dr. sc. Fehm Azemi, studimet themelore i ka mbaruar në UP-së, Fakulteti Ekonomik, studimet e masterit 

në Universitetin Internacional të Prishtinës, ndersa studimet e doktoraturës shkencore në Universitetin 

Bujqësor të Tiranës. 
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Kandidatja 2. Dr. sc. Lumnije Thaqi 

Emri dhe mbiemri Lumnije Thaqi 

Datëlindja dhe vendlindja 12/12/1971, Studime e Poshtme 

Grada shkencore 
“Doktor në Menaxhment”, Universiteti i 

Tiranës, Fakulteti Ekonomik. 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Mësimdhënse, Kolegji Fama 
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2008 e deri më tani 

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës –Fakulteti Bujqësisë, 

me 1994, studente e dalluar, Diploma nr. 

21/35, të dt. 15/02/1994. 

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

Kollegji FAMA-Banka Financa dhe 

Kontabilitet Master i Arteve në Banka , 

Financa dhe Kontabilitet, 2009, me notë 

mesatare 9.55  

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrifikimit nëse kandidati ka doktoruar jashtë 
vendit) 

Doktor në Menaxhment, Universiteti i Tiranës, 

Fakulteti Ekonomik, me 2016 e notifikuar. Ref. 

Nr. 6-1088, me 16/05/2016. 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohen 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 

asistentë 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 8 6 

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 3 2 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor 4 3 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor   

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   

Librat universitare në lëmin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lëmin e ekspertizës si autor kryesor   
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Recensent në revistat me “impact faktor”    

Recensent në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispensa për 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. 

 

 

6. Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vlerësues 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, shtëpinë 

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 mbështetëse për të 

dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

Dr. sc. Lumnije Thaqi ka tetë punime shkencore të publikuara në revista shkencore nga fusha e 

ekonomisë. 

 
 

7. 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, vegëza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimeve 

1. Thaçi, Lumnije. "Interest Rate Risk and the Role of 

Interest Rate Management: The Case of 

Kosovo."Global Journal For Research Analysis/4, no. 

9 (2015). 

https://worldwidejournals.in/ojs/index.php/gjra/article/v

iew/5983/6017 

 X  

2. Thaçi, Lumnije. "Banking System in the Central and 

Eastern European Countries." International Journal of 

Scientific Research /Volume: 4|Issue: 10|October 2015 

• ISSN No 2277-8179 

http://www.worldwidejournals.in/ojs/index.php/ijsr/arti

cle/view/4364/4383 

 X  

3. Thaçi, Lumnije, "The role of small and medium 

enterprises in economic development-The case of 

Kosovo." (2012). Academicus International Scientific 

Journal/2012/ 

http://dspace.epoka.edu.al/bitstream/handle/1/1390/Aca

demicus-MMXII-5-060-

069.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

 X  

https://worldwidejournals.in/ojs/index.php/gjra/article/view/5983/6017
https://worldwidejournals.in/ojs/index.php/gjra/article/view/5983/6017
http://www.worldwidejournals.in/ojs/index.php/ijsr/article/view/4364/4383
http://www.worldwidejournals.in/ojs/index.php/ijsr/article/view/4364/4383
http://dspace.epoka.edu.al/bitstream/handle/1/1390/Academicus-MMXII-5-060-069.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.epoka.edu.al/bitstream/handle/1/1390/Academicus-MMXII-5-060-069.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.epoka.edu.al/bitstream/handle/1/1390/Academicus-MMXII-5-060-069.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4. Thaçi, Lumnije, “Liquidity Risk and Liquidity 

Management Role”, Chinese-USA Busness Review, 

USA, October 20015; ISSN 1537-1514 York, USA, 

http://wwwdavidpublisher.com/Home/journal/CUBR 

 X  

5. Thaçi, Lumnije, “Economic Growh in Kosovo and in 

Other Countries in Terms of Globalization of World 

Economy”, Academicus International Scientific Journal 

8-2013, VIII, MMXIII; ISSN 2079-3715, 

www.academicus.edu.al, Vlorë, Albania, 2013. 
 

 X  

6. Lumnije Thaçi, “Roli i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

në zhvillimin ekonomik në vendet ë tranzicion”, Magazine 

of social sciences, Vizione, Nr.17/2012, IADC;ISSN1409-

8962, UCD316,33, 32:www.klubidemokrati.org. 

 X  

7. Lumnije Thaçi, “Roli i Bankës Qendrore të Evropës në 

zhvillim ekonomik dhe  stabilitetin financiar të bashkësisë 

Evropiane”,  Magazine of social sciences, Vizione, Nr. 

13&14/2009-2010, IADC; ISSN1409-8962, UCD316,33, 

32:www.klubidemokrati.org. 

 X  

8. Lumnije Thaçi, “Benefits of the incoming Banks of 

thecountral and Eastern Eurpe”, ICRAE2015 Conference- 

Procceding, ISSN:2308-0825, The 3nd Intrenacional 

Conference Research and Education-“Challenges Towward 

the Future” (ICRAE2015), 

http;//konferenca.unishk.edu.al/icrae2015/icraefinalfulpapers

/pdfdoc/Economy%2011/21.pdf, Shkodër, Albania. 

 X  

 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nëse punimet kane impact faktorë shënohet vlera e tij ne te 

kundërtën shënohet shenja X te rubrika pa impact faktorë. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  v lerësues mund te 

baras vlerësoj 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. 

 

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

 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësipërme, 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 faktor impakti), "impact faktorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact faktorin" 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). Anëtarët e 
komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  
nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin 
është mbështetur, i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të 
dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 
 
 
 
 
 

http://www.academicus.edu.al/
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Nga të dhënat e kandidates Dr. sc. Lumnije Thaqi, mësimdhënëse, shihet se 

ka publikuar 8 punime shkencore, prej pesë në Journal. Kandidatja ka marr 

pjesë në pesë konferenca shkencore të organizuara në Kosovë.  

 

1. Përvoja në mësimdhënie universitare 

 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

 

Kandidatja Dr. sc. Lumnije Thaqi, mësimdhënëse, ka përvojë në mësimdhënie Universitare, nga viti 

2008 e deri më tani, në Kolegjin FAMA. 

 

6. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim 
(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, 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). 

 

 

 

8. 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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. 
Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të 
bashkëngjiten në këtë raport). 

Dr. sc. Lumnije Thaqi, studimet themelore i ka mbaruar në Universitetin e Prishtinës, studimet e 

Masterit në Kolegjin FAMA, ndërsa studimet e doktoratës shkencore i ka mbaruar në 

Universitetin e Tiranës. 

 

 



1. Prof. ASc. dr. Florin Peci, Kryetar__,..---'-----'----'......_ _ 

2. Prof. dr. Hakif Zeqiri, anetar __ ~~------,.9------+--,~ 

3. Prof. ASS. dr. Sahit Surdulli, anetar __ ~::=~tW,'(L!JJ'l,4bU~~~~ 

Nenshkrirnet origjinale nga ana e anetareve te Komisionit vleresues: 

Pas shqyrtimit te dokumentacionit te prezantuar nga kandidatja dr. sc. Lumnije 
Thaqi, mesirndhenese ne fushen ekonomike, ne Kolegjin FAMA, ne baze te 
nenit 157 te Statutit te perkohshern te UMIB-it "ISA BOLETINI", ne Mitrovice 
per thirrjen profesor asistent per lendet e cekura me larte, kandidatja i 
ploteson kushtet per poziten e cekur, mbeshtetur ne: plotesirnin e kushteve 
sipas konkursit dhe statutit te UMIB, te papare me nenin 157. 

Komisioni i propozon keshillit te FIMK qe kandidaten dr. sc. Lumnije Thaqi ta 
zgjedh ne thirrjen profesor asistent per lendet e cekura me larte. 

(Anetaret e Komisionit vieresues jane te obliguar qe te sbkruejne nje arsyetim te shkutter per titullin i cili 
propozohet. Ata Jane te obliguar qe te paraqesin ne menyt» te qarte propozimin e tyre vetem per nje 
kandidat per nje pozite (ose per me leper kandidat, nese ashtu eshte kerkuar me konkurs ) Komisioni 
vieresues permbteat: te dhenat per kandidatet qe kane aplikuar dhe sje/1 konkludimin dhe propozimin e 
arsyetuar per kandidatin dhe titullin ne te cilin propozohet (sipas kerkesave te konkursit , statutit dhe 
poziies se shpallur) per kandidatin i cili propozohet per pozite« e shpallur, kjo pjese e raportit eshte e 
perbashket per te g}ithe kandidatet, nders« 4 kapitujt paraprak shkruhen per secilin kandidat veg e veg 
(per te gjithe kandidatet te citet i plotesojne kushtet per aplikim sipas Statutit dhe Konkursit). 

Perfundimi dhe propozimi (titulli i cili propozohet) 

Raporti i Komisionit recensues per zgjedhjen e stafit akademik 
IJNIVERSITETI I MITROVICES "ISA BOLETINI" 
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Kandidati 3. Dr. Sc. Remzi Smajli 
Emri dhe mbiemri Remzi Smajli 

Datëlindja dhe vendlindja 1/05/1963, Klinë e Postme 

Grada shkencore 
“Doktor”, në Shkenca Ekonomike”me profil 

FINANCË, Universiteti Europian i Tiranës 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Mësimëdhënës, Kolegji FAMA 

 
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2012/15 

Universiteti/fakulteti/departamenti  

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

Universiteti i Prishtinës –Fakulteti Ekonomik, me 

1986, i mungon diploma dhe nota mesatare. 

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, 

Magjistër i Shkencave Ekonomike, me 2011, i 

mungon nota mesatare. 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti, 
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit, 
(nostrifikimit nëse kandidati ka doktoruar jashtë 
vendit) 
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohen 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 asistentë 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 lëmin e ekspertizës si autor kryesor   

Librat universitare në lëmin e ekspertizës si autor kryesor   

Recensent në revistat me “impact faktor”    

Universiteti Europian i Tiranës, “Doktor”, në 

Shkenca Ekonomike”me profil FINANCË, i 

mungon nostifikimi. 



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

Recensent në revistat pa “impact faktor”    

Shërbime në lidhje me Fakultetin   

Shërbime në lidhje me Universitetin   

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispensa për 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. 

 

 

3. Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.  
(Komisioni vlerësues 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, 

shtëpinë 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 mbështetëse 

për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

Dr. sc. Remzi Smajli, ka pesë punime shkencore të fushës së Ekonomisë, të publikuara në revista 

shkencore. 

 
 

4. 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, vegëza 

“Impact 

factor” 

Pa “Impact 

factor” 

Nr. i 

Citimev

e 

 
   

    

 
   

    

 
   

 
   

    

    
 
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojnë kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it 

(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nëse punimet kane impact faktorë shënohet vlera e tij ne te 

kundërtën shënohet shenja X te rubrika pa impact faktorë. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi 

lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. Komisioni  vlerësues mund te  

baras vlerësoj 2 punime s i  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. 

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

 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësipërme, 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 faktor impakti), "impact faktorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact faktorin" personal, etj. duke men» 
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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). Anëtarët e komisioneve 
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të 
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbështetur, i 
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

 

Nga të dhënat e kandidatit Dr. sc. Remzi Smajli, mësimdhënës në Kolegjin FAMA, i ka të 

publikuara 5 punime shkencore në revista të ndryshme shkencore.  

 

6. Përvoja në mësimdhënie 
universitare 

 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

 

Kandidatja Dr. sc. Remzi Smajli, mësimdhënës në Kolegjin FAMA, ka përvojë në procesin mësimor, nga 

viti 2012-2015, në Kolegjin FAMA. 

 

6. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, 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). 

 

 

 

9. 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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet 
relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport). 

Dr. sc. Remzi Smajli, studimet themelore i ka mbaruar në UP-së, Fakulteti Ekonomik, studimet e 

magjistraturës në Universitetin Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, ndersa studimet e doktoraturës shkencore 

në Universitetin Europian i Tiranës. 

 



Nenshkrirnet origjinale nga ana e anetareve te Kornisionit vleresues: 

1 . Prof. ASc. dr. Florin Peci, Kryetar '11/\ ___._____., ~ -4 

Pas shqyrtimit te dokumentacionit te prezantuar nga kandidati dr. sc. Remzi 
Smajli, rnesimdhenes ne Kolegjin FAMA, ne baze te nenit 157 te Statutit te 
perkohshern te UMIB-it "Isa Boletini", ne Mitrovice per thirrjen profesor asistent 
per lendet e cekura me larte, kandidati nuk i ploteson kushtet per poziten e cekur 
mbeshtetur ne: rnosplotesirnin e kushteve sipas konkursit te parapare ne nenin 
157 te statutit te UMIB. 

Komisioni nuk i propozon keshillit te FIMK qe kandidatin Remzi Smajli ta zgjedh 
ne thirrjen profesor asistent. 

(Anetaret e Komisionit vleresues jane te obliguar qe te shkruajne nje arsyetim te shkurter per titullin i cili 
propozohet. Ata jane te ob/iguar qe te paraqesin ne menyre te qarte propozimin e tyre vetem per nje kandidat 
per nje pozn« (ose per me teper kandidat, nese ashtu eshte kerlwar me konkurs ) Komisioni vleresues 
permbledh te dhenat per kandidatet qe ksne aplikuar dhe sje/1 konkludimin dhe prooozimir. e arsyetuar per 
kandidatin dhe titullin ne te cilin propozohet (sipas kerkesave te konkursit, statutit dhe pozites se shpallur) 
per kandidatin i cili propozohet per poziten e shpallur. kjo pjese e raportit eshte e perbashket per te gjithe 
kandidatet, noerse 4 kapitujt paraprak shkruhen per secilin kandidat ve9 e ve9 (per te gjithe kandidatet te cilet 
i plotesojne kushtet per ap/ikim sipas Statutit dhe Konkursit). 

Perfundimi dhe propozimi (titulli i cili propozohet) 

UNIVERSITETI I MITROVICES "ISA BOLETINI" 
Raporti i Komisionit recensues per zgjedhjen e stafit akademik 
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