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Kandidatët e paraqitur: 1. Rifat Morina 
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1. Kryetar Prof.Dr.Qerim Selimi 
2. Anëtar Prof.Dr. Dilaver Salihu 

3. Anëtar Prof.Dr. Idriz Vehapi 
 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 

Emri dhe mbiemri Rifat Morina 

Datëlindja dhe vendlindja 06.02.1974 

Grada shkencore Dr.sc 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Prof.ass. 
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2013 

Universiteti/fakulteti/departamenti Univeristeti i  Prishtines/Fakulteti i 
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Gjeoshkences Mitrovice/Teknologjia 
ushqimore 

Arsimimi i lartë 
 

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

Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Shken-
cave te Natyres/Departamenti i Biolog-
jise, Biolog 1998 

Studimet master/Magjistraturë-Universiteti, 
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i dip-
lopmimit,  

Universiteti i Ljubljanes-Slloveni, Fakul-
teti i Mjeksise-Drejtimi Biomjekesi. 
Magjister i Biokimise dhe Biologjise 
Molekulare 2002 

 

Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulte-
ti, departamenti, titulli i fituar, viti i diplopmi-
mit, nota mesatare  

Universiteti Georg-August Goettingen, 
Gjermani. Dr.sc, 2002 

*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 tre-
gojnë 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 kar-
rierës 

Në 4 vjetët e fundit (për assientë 
në 3 vjetët e fundit) 

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

1 4 

Publikimet shkencore në revistat me “impact 
faktor” si koautor 

3 / 

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

/ 1 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact 
faktor” si koautor 

/ 3 

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “pro-
ceedings”; 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 7 

Abstraktet nga konferencat shkencore 
ndërkombëtare si koautor 

2 6 

Monografitë shkencore si autor kryesor / / 

Monografitë shkencore si koautor / / 

Librat me studime si autor kryesor 1 / 
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Librat me studime si koautor / / 

(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) / / 
*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. Ar-
gumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse për të dhënat e paraqitura duhët të 
bashkëngjiten në këtë raport) 
 

 

 

 

Punimet relevante të kandidatit*, Tabela 2.  
Punimet shkencore ose të arriturat artistike të kandidatit, të cilat e tregojnë origjinalitetin, ndiki-
min shkencor dhe citimin e publikimit në nivel ndërkombëtar. 

Të dhënat për punimet: 
Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet 

“Impact 
factor” 

Pa “Im-
pact 

factor” 

Nr. i 
Citimeve 

Molecular analysis of  carbohydrate N-acetylgalactosamine 4  
0 sulfotransferase 8 (CHST8) as a candidate gene for bovine spongiform 

encephalopathy susceptibility. Rifat Morina, Cristoph Knorr, Betina Haase 

et. al. Animal Genetics 2009, vol 41, 85-88  

√   

DNA sequence variants in candidate genes for BSE susceptibility. 
Rifat Morina, Christoph Knorr, Alush Musaj, Idriz Vehapi, Ilir morina, Berte-

ram Brenig Buletini special I Shkencave te Natyres-Tirane 2011 

2011, ISSN;224-1779 

 √  

Environmental threatened places- hotspots in Kosovo Mimoza Hyseni, Tafe 

Veselaj, Afrim Berisha, Perparim Gashi, Ilir Morina, Cornel Florea- Gabrian, 

Rifat Morina (corresponding autor) Enviromental Health Perspectives 

 ISSN-L 0091-6765 with impact factor 7.03 

√   

Evaluation of hygienic environment and microorganisms as the cause of the 

breakdown of food. Alush Musaj, Rifat Morina, Valdet Gjinovci, Festim Rex-

hepi, Kadri Gruda Scientific Works of UFT Vol LIX-2012 “Food Scince, Engi-

neering and Technologies” 

√   

Biodiversity and Protected Areas in Kosovo 

Qenan Maxhuni, Ilir Morina, Rifat Morina, Rrahman Ferizi, Zeqir Hashani 

International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Vol 4(1): 

173-178 2014 (ISSN 2224-4980) Impact Factor for year √2013 is = 0.541 

√   
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The mycotoxins in foods from livestock origin and consumption risks. 
MUSA DIBRANI, ALUSH MUSAJ, RIFAT MORINA* 
Albanian j. agric. sci. 2014; pp. 559 - 562.Publ. Date:20 June 2014 
ISSN: 2218-2020 with impact factor = 1.7142 

√   

Control of milk on presence of aflatoxin residues, and the effects on public 

health. VALMIRE VOCA, RIFAT MORINA, ALUSH MUSAJ 
Albanian j. agric. sci. 2014pp. 563 - 566.Publ. Date:20 June 2014 
ISSN: 2218-2020 with impact factor = 1.7142 

√   

Technology line for production of yogurt from milk of cow in Dairy “KABI”in 

Gjilan 
Dilaver Salihu, Lorike Salihu, Rifat Morina 
Scientific Researches of the Union of Scientists in Bulgaria  
ISSN 1311-9419 

 √  

Complex media and genetic manipulation for Improvement and production 

of new product by kluyveromyces marxianus 
Bahtir Hyseni, Rifat Morina, Alush Musaj 
Mechanical engineering scientific journal 
Mech. Eng. Sci. J. Vol. No. pp. Skopje 34 1 1–360 2016 
Vol. No. pp. Skopje 34 1 1–360 2016 
UDC 621 CODEN: MINSC5 In print: ISSN 1857 – 5293 On line: ISSN 1857 – 

9191  

 

 √  

Illegal landfills in sixteen Municipalities of Kosovo 
Ilir Morina, Naser bajraktari, Rifat Morina, Shkumbin  Shala, Tafe Veselaj. 

International Journal of Environmental Science 
http://www.iaras.org/iaras/journals/ijes IARAS, volume 2, 2017 
ISSN;1367-8941 

 √  

Determination of physicochemical parameters of water in  some schools of 

Gjilan. Lorike Salihu, Mehush Aliu, Fatos Rexhepi, Rifat Morina, Egzon Salihu 

Union of Scientists in  Bulgaria-Plovdiv, Vol XIV 2017 ISSN 1311-9419 (Print) 

ISSN 2534-9384 (on-line) 

 √  

Effects of nitrates and chilli peppers on stability of meat products 
Rifat Morina, Bahtir Hyseni, Alush MusajAlbanian j. agric. Sci. 2017 

√   

Verification methods of Hazard Analysis and Critical Point System in Dairy 

Industry. Alush Musaj, Dafina Llugaxhiu, Rifat Morina 
Albanian j. agric. Sci. 2017 

√   

 

12. Pjesmarrja ne konferenca kombetare dhe nderkombetare 

Title of paper Journal name Year / Volume 

/ Pages 

Site-Specific Recombinations of My-

coplasma synoviae vlhA Gene Gen-

erate Hemagglutinin Antigenic Va-

riants and are Associated with 
Changes of the Hemagglutinating 

Phenotype 

14th International Congress of the  
International Organisation for Mycoplasmolo-

gy 

Vienna, Austria 

07-12 July 

2002, page 20 
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Dusan Bencina, Magda, Drobnic, 

Rifat Morina, et.al. 

Polymorphisms in the 5’-vlhA Gene 

Enable Differentiation of Mycoplas-

ma Synoviae 
Rifat Morina, Dusan Bencina, Peter 

Dovc 

14th International Congress of the  
International Organisation for Mycoplasmolo-

gy 

Vienna, Austria 

07-12 July 

2002, page 95 

Positional and functional candidate 

genes for BSE susceptibility 
R. Morina, C. Knorr, B.Brenig 

DGfZ-Congress of Ger-

man Society for Animal Production 

Berlin, Germany, 21-22. 

09. 2005 

 

Analysis of DNA sequence variants in 

candidate genes in normal and Bovine 

Spongiform encephalopathy cattle 
R.Morina, C. Knorr, E. schutz, B. 

Brenig 

3-th ICPD, 13th international conference on 

production diseases in farm animals 

Leipzig, Ger-

many, 29.07-

04.08.2007 

Genetic analysis of candidate genes in 
normal and BSE cattle 
Rifat Morina, Cristoph Knorr et 
al. 

Congress of 
German  Society for 

Animal Production 

Hohenheim, Germany, 

21-22.09. 2007 

 

Analysis of DNA sequence variants  
candidate genes for BSE susceptibility  
located in a QTL, region on BTA17 
R. Morina, C. Knorr, J. Rahnenfurer, et al., 

Congress of  
German Society for Animal Production 

Bonn, Germa-

ny, 17-18.09. 

2008 

Analysis of DNA sequence variants in 

candidate genes for bovine spongi-

form encephalopathy (BSE) suscep-

tibility located in a QTL region on 

bovine chromosome 17.  Rifat Mori-

na et.al 

ISAG Conference Amsterdam, 

Netherland 20-

24 July 2008  

Rezultatet preliminare te zbulimit te  
paraziteve ne peshqit ne Kosove 
Agim Rexhepi, Kurtesh Sherifi,Afrim 
Hamidi, Behlul Behluli, Rifat Morina 

Fifth Conference of Alba-Science in Tirana Tirana, Albania 
02-05. 09. 

2010 

Illyrian sheepdog and their phylogenetic 
relationship with other breed of dogs 
Rifat Morina, Idriz Vehapi, Avni Robaj, Agim 

Rexhepi, Bertram Brenig 

Fifth Conference of Alba-Science in Tirana Tirana, Albania 

02-05. 09. 

2010 

DNA Sequence Variants in Candidate 

Genes For Bovine Spongiform Ence-

phalopathy (BSE) Suscpetibility 
Rifat Morina, Cristoph Knorr, et al. 

International Conference of Biotechnology Tirana Albania 

20-21.11.2011, 

page 45 
ISSN-224-779 
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The State of Kosovo Biodiver-

sity 2006-2011 

Maxhuni, Q., Morina,I.,Morina, R., et al. 

International Symposium on“Evolution of 

Balkan Biodiversity” 
Zagreb, Kroa-

cia, 28-

30.06.2012, 

page 61 
ISBN 978-953-

99774-5-8 

Phylogenetic Diversity and Sur-

names in Albanian Population of 

Kosovo 
Rifat Morina, Ilir Morina et al. 

6th Congress of the Genetic Society of Slovenia Maribor, Slo-

venia, 26-

29.09.2012 
ISBN 978-961-

90534-7-8 

Evaluation of Hygenic Environment 

and Microorganisms as the cause of 

the breakdown of food. 
Alush Musaj, Rifat Morina et.al. 

Scientific Works, Volume LIX Plovdiv, Bulga-

ria 19-20.2012 
ISSN 1314-

7102 

Biodiversity and Protected Areas in 

Kosovo 
Qenan Maxhuni, Ilir Morina, Rifat 

Morina, Rrahman Ferizi, Zeqir Ha-

shani 

International Conference of Ecosystems Tirane Albania 

2013 

Environmental threatened places- 

hotspots in Kosovo. 
Mimoza Hyseni, Tafe Veselaj, Afrim 

Berisha, Perparim Gashi, Ilir Mori-

na, Cornel Florea- Gabrian, Rifat 

Morina  

Conference of ISEE, ISES and ISIAQ,  Environ-

ment and Health –Bridging South, North, East 

and West 

Basel Switzer-

land 19-23 

August, 2013 

 

Riverbeds degradation in Kosovo, 

Tafe Veselaj, Perparim Gashi, Rifat 

Morina, Fatbardh Sallaku 

GfO2014 Conference Integrating ecological 

knowledge into nature conversation and eco-

system managment 

Hildesheim 

Germany 08-

12.09.2014 

Air quality in Obiliq and Dragash 

Towns and impact in population 

Health.Tafe Veselaj, Rifat Morina, 

Fatbardh Sallaku 

International Conference on Soil  Tirane 04-

06.2015 

The wastewater treatment in milk 

factory and their effect on Sur-

rounded River. 
Alush Musaj, Idriz Vehapi, Rifat Mo-

rina 

Conference of Biotechnology at University of 

Trakia, Stara Zagora  Bulgaria 
19-20.05.2015 

Complex media and genetic manipu-

lation for imporovment and produc-

tion of new product by Kluyvero-

myces marxianus. 
Bahtir Hyseni, Rifat Morina, Alush 

GREDIT 2016 Conference Skopje Macedonia 31.03-

01.04.2016 
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Musaj 

The impact on surrounding envi-

ronment of the plant to treat Se-

wage From dairy factory. 
Alush musaj, Vjosa Morina, Jeton 

Orllati, tafe Veselaj, Idriz Vehapi, 

Rifat Morina 

GREDIT 2016 Conference Skopje Macedonia 31.03-

01.04.2016 

 

Në këtë tabelë duhet të redhiten vetëm punimeti që i plotësojne kriteret e përcakluara në Statutm e UMIB 
(nenet përkatëse prej 169 deri 183)). Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me 
saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. 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 facto-
rin" 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. au-
tor 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) 
  

 

2. Pervoja në mësimdhenie universitare 

(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, un-
iversitetet 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 ka pervoje te gjate ne mesimedhenie 

 

 

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 është 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). 
 

Kandidati ka pervoje menaxhuese. 
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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). 
Kandidati  ka studiuar dhe punuar ne disa univeristete nderkombetare. 

5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i cili propozohet) 
(Anëtarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër për titullin i cifi 
propozohet. Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë propozimin e tyre vetëm për një kan-

didat për një pozitë (ose për më tepër kandidatë, nëse ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni 

vlerësues 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 po-
zitës së shpallur) për kandidatin i cili propozohet për pozitën e shpallur. Kjo pjesë e raportit është 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 recensues,  në bazë të Vendimit  të Këshillit të Fakultetit të Teknologjise 
Ushqimore në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, per konkursin e  shapllur per 
lëndet  Biokimi e përgjithshme, Proceset  Bioteknologjike ne Industrine ushqimore dhe 
Gjenetika molekulare, shqyrtoi dokumentacionin e kandidatit: 

Prof.ass.dr. Rifat Morina 

 

Duke u mbështetur në punimet shkencore te bëra si autor dhe ko-autor, pjesmarrjen ne 
konferenca të ndryshme shkencore në rajon dhe më gjerë, autor i nje libri, udhëheqes i 
shumë temave të diplomave bachelor dhe master dhe një përvoje të konsiderueshme në 
mësimdhënie e punë shkencore. 
Komisioni vlerëson që kandidati Prof.ass.dr. Rifat Morina plotëson të gjitha kushtet 
e parapara në bazë të nenit 156 të Statutit të përkohshëm të Universitetit të Mitro-
vicës “Isa Boletini” dhe propozon që kandidati të avancohet në pozitën  e Profesorit 
të asocuar në UMIB. 
 

 

Nënshkrimet origjinale nga anëtaret e Komisionit vlerësues: 
 

1. Prof. Dr.Qerim Selimi, Kryetar __________________________________ 
 

2. Prof.Dr. Dilaver Salihu, anëtar __________________________________________ 
 

3. Prof. Dr. Idriz Vehapi, anëtar ________________________________ 
 


