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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 1
Emri dhe mbiemri Fisnik Osmani
Datëlindja dhe vendlindja 31.03.1988
Grada shkencore Master i Shkencave të  Inxhinierisë Mekanike
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistent
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është
rizgjedhje) 01.10.2014

Universiteti/fakulteti/departamenti Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i
Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike

Arsimimi i lartë

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

Universiteti i Prishtinës
Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike – Prishtinë
Departamenti: Termoteknikë e Termoenergjetikë
Baçelor i Inxhinierisë Mekanike
Data e diplomimit: 23/09/2010
Nota mesatare: 9.37

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

Universiteti i Prishtinës
Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike – Prishtinë
Departamenti: Termoteknikë e Termoenergjetikë
Master i shkencave të Inxhinierisë Mekanike
Data e diplomimit: 28/02/2013
Nota mesatare:  9.47

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

Nga viti 2014 vijon studimet e Doktoratës në
Universitetin Shtetëror të Shkupit Ss “Cyril
Methodius”, në Fakultetin e Inxhinierisë
Mekanike.

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 1 1
Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 2 2
Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 3 3
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 6 6
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Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 3 3
Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor kryesor

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor

Monografitë shkencore si autor kryesor

Monografitë shkencore si koautor

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor

Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor

Recenzent  në revistat me “impact faktor”

Recenzent  në revistat pa “impact faktor” 2 2
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)

Kandidati ka të botuara:
Nje (1) punim në revistën pa impakt factor Review of Innovation and Competitiveness, University of
Pula, Croatia, si autor i kryesorë me temën “The importance of human resources for companies with
energy profiles and their influence in raising the operating efficiency”, Volume 2 Iissue 2, 2016 - Page
115-124

Dy (2) punime në revista nderkombetare pa impakt factor si bashkëautorë. Të dyja në revsitën J. Int.
Environmental Application & Science, në Vol. 11(4): 357-360 (2016) – Konya, Turkey dhe Vol. 12(1):
37-41 (2017)  Konya, Turkey. Temat : Stoichiometric Model of Combustion Process of Lignite in "PP
Kosova B" dhe Performance Devolatilization Model of Lignite during Combustion in PP “Kosova B”

Tre (3) publikime në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor :
- 16th International multidisciplinary scientific geoconference & expo sgem 2016 28.06.2016 -

07.07.2016 Congress Centre “Flamingo Grand” Albena Resort, Bulgaria, tema “Analysis of input
and output parameters in two thermal stations of cogeneration system”

- 16th International multidisciplinary scientific geoconference & expo sgem 2016 28.06.2016 -
07.07.2016 Congress Centre “Flamingo Grand” Albena Resort, Bulgaria, tema “The case study
for the importace of teamwork in managing engineering projects with enery profiles”

- The 13th International Conference of Young Scientists on Energy Issues , Lithuania / Kaunas 26-
27 Maj 2016. Page.371-378 me temen: Case study –“The importance and the impact of the
cogeneration project in reducing atmospheric emissions in the city of Prishtina”
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Gjashtë (6) Publikime në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë, përfshirë abstraktet

- Konferenca Vjetore e Shkencës “Java e Shkencës” 2017, Prishtinë, 2017 me temën “Aplikimi i
metodës shumëkriteriale (MCDM) për vendimmarrje në planifikimin e qendrueshëm të energjisë
termike”

- Konferenca Vjetore e Shkencës “Java e Shkencës” 2016, Prishtinë, 2016 me temën “ Ndikimi i
projektit të kogjenerimit në përmirësimin e furnizimit me energji termike si dhe në reduktimin e
ndotjës së ambientit”

- Konferenca “Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të Qëndrueshëm”, Akademia e Shkencave dhe
e Arteve e Kosovës – ASHAK (i pranuar për botim në revistën “Kërkime”) me temën ” Analiza e
rrjetit për furnizim me energji termike për Qytetin e Prishtinës”

- Konferenca “Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të Qëndrueshëm”, Akademia e Shkencave dhe
e Arteve e Kosovës – ASHAK (i pranuar për botim në revistën “Kërkime”) me temën “Analiza e
pajisjeve për matjen e shpenzimit të energjisë termike për një banesë – në Qytetin e Prishtinës”

- Instituti Alb-Shkenca Shkup 29-31 Gusht 2012. Fq 525 me temën “Sistemet e ventilimit dhe
Klimatizimit të objekteve me destinim të vecantë”

- Instituti Alb-Shkenca Prishtinë 1-4 Shtator 2011. Fq 574 “Analiza e parametrave fiziologjik të
konfortit termik të njeriut”

Tre (3) Publikime në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 3,9,11

- Third  Internation Conference of Applied Sciences , STATE UNIVERSITY OF TETOVA -
Faculty of Applied Sciences, Tetovë 19-20 Maj 2017, me temën “ Application of Multi Criteria
Decision Making – AHP Method in Sustanable thermal energy”

- Second  Internation Conference of Applied Sciences , STATE UNIVERSITY OF TETOVA -
Faculty of Applied Sciences Tetovë 14-15 Maj 2016 me temën “ Rast studimi. Rëndësia e
prodhimit të kombinuar të energjisë - kogjenerimit në reduktimin e emetimeve të gazrave për
qytetin e prishtinës”

- First  Internation Conference of Applied Sciences , STATE UNIVERSITY OF TETOVA -
Faculty of Applied Sciences, Tetovë 8-9 Maj 2015. Fq. 74, me temën “ Analysis of input and
output parameters in two thermal stations of cogeneration system”

Gjithashtu kandidati ka qenë në dy raste recenzent  në revistat ndërkombëtare pa “impact faktor”

- Punimi : Effect of geometrical shape and boundary condition on stress distribution and defoma-
tion in ophthalmic artery numerical model. Autorët : Edgaras Misiulis, Algis Džiugys Konfer-
enca: Conference Of Young Scientist On Energy Issues 2016 May 26-27, 2016, Lithuanian En-
ergy Institute, Kaunas

- Punimi : Human capital development and productivity growth in Nigeria (1970-2010). Shifra e
punimit : RIC_011C_M Revista: Review Of Innovation And Competitiveness
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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

Citimeve

1. MSc. Fisnik Osmani - The importance of human resources for
companies with energy profiles and their influence in raising
the operating efficiency. Review of Innovation and
Competitiveness, University of Pula, Croatia . Volume 2 Iissue
2, 2016. Page 115-124

x

2. Msc. F. Osmani, Prof. Dr. A. Kochov - The case study for
the importace of teamwork in managing engineering projects
with enery profiles. 16th International multidisciplinary
scientific geoconference & expo sgem 2016. 28.06.2016 -
07.07.2016 Congress Centre “Flamingo Grand” Albena Resort,
Bulgaria

x

3. Msc. Fisnik Osmani, Msc. Betim Shabani - Application of
Multi Criteria Decision Making – AHP Method in Sustanable
thermal energy. Third  Internation Conference of Applied
Sciences , STATE UNIVERSITY OF TETOVA - Faculty of
Applied Sciences. Tetovë 19-20 Maj 2017

x

4. Msc.F.Osmani - Analysis of input and output parameters in
two thermal stations of cogeneration system. 16th International
multidisciplinary scientific geoconference & expo sgem 2016.
28.06.2016 - 07.07.2016 Congress Centre “Flamingo Grand”
Albena Resort, Bulgaria

x

5. MSc. Fisnik Osmani- Msc. Atanas Kochov - Case study –
The importance and the impact of the cogeneration project in
reducing atmospheric emissions in the city of Prishtina. The
13th International Conference of Young Scientists on Energy
Issues. Lithuania / Kaunas 26-27 Maj 2016. Page.371-378

x

6. Ismet Mulliqi, Milaim Sadiku, Luljeta Pula, Fisnik Osmani,
Mehush Aliu - Stoichiometric Model of Combustion Process of
Lignite in "PP Kosova B". J. Int. Environmental Application &
Science. Vol. 11(4): 357-360 (2016) – Konya, Turkey

x

7. Ismet Mulliqi, Avni Terziqi, Milaim Sadiku, BlerimBaruti,
Fisnik Osmani, Sadija Kadriu - Performance Devolatilization
Model of Lignite during Combustion in PP “Kosova B”. J. Int.
Environmental Application & Science. Vol. 12(1): 37-41
(2017) Konya, Turkey

x

8. MSc. Fisnik Osmani - Aplikimi i metodës shumëkriteriale
(MCDM) për vendimmarrje në planifikimin e qendrueshëm të
energjisë termike. Konferenca Vjetore e Shkencës “Java e
Shkencës” 2017 Prishtinë, 2017

x
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9. MSc. Fisnik Osmani- Msc. Rina Voca. Rast studimi.
Rëndësia e prodhimit të kombinuar të energjisë - kogjenerimit
në reduktimin e emetimeve të gazrave për qytetin e prishtinës.
Second  Internation Conference of Applied Sciences , STATE
UNIVERSITY OF TETOVA - Faculty of Applied Sciences.
Tetovë 14-15 Maj 2016

x

10. MSc. Fisnik Osmani,  MSc. Drenusha Krasniqi - Ndikimi i projektit
të kogjenerimit në përmirësimin e furnizimit me energji termike si dhe
në reduktimin e ndotjës së ambientit.
Konferenca Vjetore e Shkencës “Java e Shkencës” 2016.
Prishtinë 10-12 Maj 2016

x

11. MSc. Fisnik Osmani- Analysis of input and output parameters
in two thermal stations of cogeneration system. First
Internation Conference of Applied Sciences , STATE
UNIVERSITY OF TETOVA - Faculty of Applied Sciences.
Tetovë 8-9 Maj 2015. Fq. 74

x

12. MSc. Drenusha Krasniqi, MSc. Fisnik Osmani, MSc. Shukri
Krasniqi - Analiza e rrjetit për furnizim me energji termike për
Qytetin e Prishtinës. Konferenca “Energjetika dhe mjedisi për
zhvillim të Qëndrueshëm”, Akademia e Shkencave dhe e
Arteve e Kosovës – ASHAK (i pranuar për botim në revistën
“Kërkime”). Prishtinë, 2013

x

13. MSc. Fisnik Osmani, MSc. Drenusha Krasniqi, MSc. Shukri
Krasniqi - Analiza e pajisjeve për matjen e shpenzimit të
energjisë termike për një banesë – në Qytetin e Prishtinës.
Konferenca “Energjetika dhe mjedisi për zhvillim të
Qëndrueshëm”, Akademia e Shkencave dhe e Arteve e
Kosovës – ASHAK (i pranuar për botim në revistën
“Kërkime”). Prishtinë, 2013

x

14. MSc. Fisnik Osmani- Sistemet e ventilimit dhe Klimatizimit të
objekteve me destinim të vecantë. Instituti Alb-Shkenca. Shkup
29-31 Gusht 2012. Fq 525

x

15. MSc. Fisnik Osmani - Analiza e parametrave fiziologjik të
konfortit termik të njeriut.Instituti Alb-Shkenca. Shkup.
Prishtinë 1-4 Shtator 2011. Fq 574

x

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.
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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)

- Kandidati në punimin e parë është autor, dhe është botuar në revistë ndërkombëtare,
ku i është nënshtruar procesit të recensionit. Punimi është i hartuar nga lëmia në të
cilën kandidati konkuron.

- Kandidati në punimin e dytë është autor i parë , dhe është botuar në revistë
ndërkombëtare, ku i është nënshtruar procesit të recensionit. Punimi është i hartuar
nga lëmia në të cilën kandidati konkuron.

- Kandidati në punimin e tretë është autor i parë, punim i cili është prezantuar në
konferencën e mbajtur ne Maj të 2017 në Tetovë.

- Kandidati në punimin e katërt, kandidati është autor dhe është botuar në revistë
ndërkombëtare, ku i është nënshtruar procesit të recensionit. Punimi është i hartuar
nga lëmia në të cilën kandidati konkuron.

- Kandidati në punimin e pestë është autor, dhe është botuar në revistë ndërkombëtare,
ku i është nënshtruar procesit të recensionit. Punimi është i hartuar nga lëmia në të
cilën kandidati konkuron. Gjithashtu ky punim është mbrojtur në konferencën e
mbajtur në Lituani (Kaunas), në vitin 2016

- Kandidati në punimin e gjashtë dhe të shtatë, kandidati është bashkëauto. Këto janë
punime të cilat janë të publikuara në revistë ndërkombëtare. Punimet janë të hartuara
nga lëmia në të cilën kandidati konkuron.

- Kandidati në punimin e tetë është autor, punim i cili është prezantuar në konferencën
vjetore Java e Shkencës 2017 – Prishtinë.

- Kandidati në punimin e nëntë është autor i parë, punim i cili është prezantuar në
konferencën e mbajtur ne Maj të 2017 në Tetovë. Punimi është i hartuar nga lëmia në
të cilën kandidati konkuron

- Kandidati në punimin e dhjetë është autor i parë, punim i cili është prezantuar në
konferencën vjetore Java e Shkencës 2016 – Prishtinë. Punimi është i hartuar nga lëmia
në të cilën kandidati konkuron

- Kandidati në punimin e njëmbëdhjetë kandidati është autor, punim i cili është
prezantuar në konferencën e mbajtur ne Maj të 2015 në Tetovë. Punimi është i hartuar
nga lëmia në të cilën kandidati konkuron

- Kandidati në punimin e dymbëdhjetë kandidati është bashkëautorë, punimi është
prezentuar në Konferencën e organizuar nga ASHAK në vitin 2013. Punimi është i
hartuar nga lëmia në të cilën kandidati konkuron

- Kandidati në punimin e trembëdhjetë kandidati është autor i parë, punimi është
prezentuar në Konferencën e organizuar nga ASHAK në vitin 2013. Punimi është i
hartuar nga lëmia në të cilën kandidati konkuron
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- Kandidati në punimet katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë, kandidati është autor në
punimet e publikuara në Alb-Shkenca. Punimet janë të hartuara nga lëmia në të cilën
kandidati konkuron

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).

 Universiteti i Mitrovicës“Isa Boletini”, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike –
Mitrovicë (01.10.2014 - 30.09.2017) - Asistent i zgjedhur për grup lëndësh në termoenergjetikë.

 Universiteti i Mitrovicës“Isa Boletini”, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike –
Mitrovicë (01.10.2013 - 31.05.2014) - Asistent i angazhuar për lëndët Termodinamikë dhe
Mekanika e Fluideve

 Universiteti i Prishtinës / Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike (2008 – 2009) - Demonstrator
Asistent, në lëndën Rezistenca e Materialeve

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).

 Ngrohtorja e Qytetit “ TERMOKOS”, Sh.a (Janar 2014 – Vijon) - Ndihmësmenaxher i
Departamenti i Distribuimit, Shërbimi i Distribuimit të ngrohjes-Humbjet Komerciale

 Ngrohtorja e Qytetit “ TERMOKOS”, Sh.a (Prill 2011 – Janar 2014) - Inxhinier përgjegjës i
njësisë, Departamenti i Distribuimit, Shërbimi i Distribuimit të ngrohjes-Humbjet Komerciale

 2010 Fitues i çmimit “Student i Dalluar”, i ndarë me rastin e Ditës së Themelimit të Universitetit
të Prishtinës.

 Kosovar Youth Council (KYC) (2006-2007) - Zyrtarë i projekteve : “Student Council ” –
mbështetur nga UNICEF;     “Passport to Europe” – mbështetur nga SOROS;   “Find your way in
Local Government ” – mbështetur nga Zyra Zvicerrane.

 Organ mbikëqyrës i realizimit të punimeve në projektin “Ndërtimi i rrjetit të tubacionit Kosova B
– Termokos” – Projekti i kogjenerimit Tender I. Prishtinë, 2013 – vazhdon.

 Mbikëqyrës i realizimit të punimeve në projektin “Ndërtimi i dy stacioneve termike, Stacionit
HES në Kosova B dhe stacionit HRS në Termokos” – Projekti i kogjenerimit Tender II. Prishtinë,
2014 – vazhdon.

 2010 Fitues i çmimit “Student i Dalluar”, i ndarë me rastin e Ditës së Themelimit të Universitetit
të Prishtinës.
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 2008 / 2009 Fitues i bursës së Universitetit të Prishtinës.

 2008 Fitues i burës së kompanisë për shpërndarjen e enegjisë elektrike CEZ.

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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