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PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK 

 

 

Fakulteti Fakulteti i Teknologjisë Ushqimorë 

Lënda/ët për të cilat është shpallur 
konkursi 

Materiale me prejardhje shtazore; Shkenca e 

ushqimit; Kontrolli i cilësisë së ushqimit; 

Teknologjia e përpunimit të mishit; Shkenca e 

ushqimit II; Kontrolli i cilësisë së produkteve 

ushqimore; Teknologjia e mishit; Inxhinieria 

Ushqimore; Teknologjia e përpunimit të vezëve; 

Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore 

Kandidatët e paraqitur: MSc. Blerta Salihu 
MSc. Bahtir Hyseni 

 
 

Komisioni vlerësues 

1. Kryetar  

2. Anëtar  

3. Anëtar  
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri Blerta Salihu 

Datëlindja dhe vendlindja 29.10.1991 

Grada shkencore 
Master i Shkencës në Inxhinierinë e Mbrojtjes së 

Mjedisit  

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  

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti 
i Shkencave Matematike Natyrore në Prishtine,  
Departamenti i Biologjisë, Drejtimi Ekologji dhe 
Mbrojtje e Ambientit,  
Bachelor i Biologjisë-Drejtimi Ekologji Mbrojtje e 
Mjedisit, 
Viti 2014,  
Nota mesatare: 8.32 

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

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”,  

Fakulteti i Teknologjisë Ushqimore, Departamenti i  
Teknologjisë,  

Inxhinieri e Mbrojtjes së Mjedisit,  

Master i Shkencës në Inxhinierinë e Mbrojtjes së 
Mjedisit,  

Viti 2016, 

Nota mesatare: 9.53 

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti 
i Shkencave Matematike Natyrore në Prishtine, 

Departamenti i Biologjisë, Drejtimi Ekologji dhe 
Mbrojtje e Ambientit 

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

 

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   

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor   

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor   

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor   
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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 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) 

Kandidatja Blerta Salihu nuk ka punime shkencore. 
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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.  
   

2.     

3.     

4.  
   

5.  
   

6.   
   

 
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) 

Kandidatja Blerta Salihu nuk ka punime shkencore. 
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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). 

 

Kandidatja Blerta Salihu nuk ka përvojë në mësimdhënie universitare. 

 

 
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). 

 

Kandidatja Blerta Salihu nuk ka përvojë menaxhuese, angazhime profesionale apo udhëheqje 

në hulumtim. 

 

 

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). 

 

Blerta Salihu studimet themelore i filloi pranë Universitetit  të Prishtinës “Hasan Prishtina”, 
Fakulteti i Shkencave Matematike Natyrore në Prishtine, Departamenti i Biologjisë, Drejtimi 
Ekologji dhe Mbrojtje e Ambientit. Kandidatja përfundoi studimet në vitin 2014, me notë 
mesatare 8.32, dhe mori titullin Bachelor i Biologjisë-Drejtimi Ekologji Mbrojtje e Mjedisit. 
Kandidatja i vazhdoi studimet Master pranë Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i 
Teknologjisë Ushqimore, Departamenti i  Teknologjisë, në programin Inxhinieri e Mbrojtjes së 
Mjedisit. Kandidatja përfundoi studimet në vitin 2016 ku dhe mori titullin Master i Shkencës në 
Inxhinierinë e Mbrojtjes së Mjedisit, me notë mesatare 9.53. Kandidatja në vitin 2015 ka 
vazhduar studimet Master edhe në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”, Fakulteti i 
Shkencave Matematike Natyrore në Prishtine, Departamenti i Biologjisë, Drejtimi Ekologji dhe 
Mbrojtje e Ambientit , ku dhe është në përfundim të tyre. 

 
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). 

 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të prezantuar nga kandidatja MSc. Blerta Salihu, kandidatja 

nuk i plotëson kushtet për pozitën e cekur. 
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 2 
Emri dhe mbiemri Bahtir Hyseni 

Datëlindja dhe vendlindja 23.07.1989 

Grada shkencore Master i shkencave Teknike  

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

2014 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Univerisiteti I Mitrovicës, Fakulteti i Teknologjisë 
Ushqimore, Inxhinieri ushqimore 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë në Mitrovicë,  
Departamenti i Teknologjisë;  
Teknologji-Inxhinieri Ushqimore,  
Baçelor i Teknologjisë, 
Viti 2011,  
Nota mesatare: 9.31 

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

Universiteti i Prishtinës,  

Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë, 
Departamenti Teknologjisë;  

Inxhinieri ushqimore,  

Master i shkencave teknike,  

Viti 2014, 

Nota mesatare: 9.11 

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

Yeditepe University,   

Graduated School of Natural and Applied Science, 

Genetics and Bioengineering,  

Biotechnology,   

Ph.D Kandidat 

Duke punuar në pjesën praktike të temës së dip-
lomës 

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën 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 assientë në 3 

vjetët e fundit) 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si autor kryesor
*
 2 1 

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

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)   
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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 1 1 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 1 1 

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”  1 1 

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) 

 

Kandidati Bahtir Hyseni  ka te publikuara punime si autor /koautor në revista me recension 

ndërkombëtar të cilat kanë  dhe një kontribut në lëmine e teknologjisë dhe siguris  ushqimore 

dhe në procesin e konservimit të ushqimeve.  

 

 Përveç punimeve shkencore kandidati është pjesë e grupit  recensues  të revistës 

Environmental Science and Engineering ISSN2333-2581. 
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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 

7. Rifat Morina, Bahtir Hyseni, Alush Musaj*/ Effects of nitrates 

and chilli peppers on stability of meat products/ Albaninan 

Journal of Agriculture and science/ 2/ 3/ 2017 
x   

8. Bahtir Hyseni*, Alush Musaj/ Heavy metals in raw milk in 

Mitrovica/ Albaninan Journal of Agriculture and science/ 1/ 

4/2014 

x   

9. Bahtir Hyseni* , Alush Musaj, Afete Shala-Musliu, Valmire 

Voca, Liridona Fejza/ Environment as a Factor in the 

Composition of the Fruit and the Effect of Composition, 

Processes and Ingredients in the Durability of Preserved 

Products/  J. Int. Environmental Application & Science/ 8/ 

3/2013 

x   

10. Valmire Voca* , Alush Musaj, Afete Musliu, Bahtir Hyseni, Li-

ridona Fejza/ Identification of Pathogens in Animal Products 

Caused by the Environment/ J. Int. Environmental Application 

& Science/ 8/ 2/ 2013  

x   

11. Bahtir Hyseni*, Rifat Morina, Alush Musaj; Complex media 

and genetic manipulation for improvement and production of 

new product by Klyveromyces marxianus/ International Confe-

rence GREDIT2016 Skopje,31.03 and 01.04.2016 University 

of St.Cyril and Methodius/1/ 2016 

 X  

12.  Alush Musaj, Valdet Gjinovci, Dilaver Salihu, Bahtir Hyseni/ 

Identification of Salmonella spp. in cow fresh milk during the 

production of craft ice-cream/Scientific Works of the union of 

scientists in Bulgaria Plovdiv, 2017. 

 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. 

 
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) 

Kandidati Bahtir Hyseni gjithsej ka të shkruara 5 artikuj shkencor  dhe një  review paper. Në dy 

artikuj shkencor kandidati është autori i punimeve, po ashtu edhe autor i review paper  gjersa 

në tri punimet tjera kandidati është bashkautor. 

Punimin e parë kandidati e publikon në revistën Journal International Environmental Appication 

and Science në vitin 2013. Kjo reviste shkencore e cila botohet që nga viti 2006 është e botuar 

online ISSN:1307-0428 dhe është cituar dhe e indeksuar në disa burime ndërkombëtare si 

Global Impact factor 0.876, Index copernicus 6.59, EBSCO Host, Scirus. Ky punim mbanë 

titullin “Environment as a Factor in the Composition of the Fruit and the Effect of 

Composition, Processes and Ingredients in the Durability of Preserved Products” dhe ka 

të bëjë me konservimin e produkteve ushqimore dhe ndikimin e ingredientëve dhe përbërjen e 

vetë lëndës së parë në jetëgjatësinë e produktit të përgatitur, në këtë punim kandidati është 

autori i parë. Në të njëjtën revistë shkencore kandidati ka të publikuar edhe një punim si  

koautor publikimi është bërë me po të njëjtin grup  shkencore që autori  ka  qenë duke punuar 

punimi në fjalë ka të bëjë  me identifikimin e patogjenëve në produkte me prejardhje  shtazore, 

vlen të theksohet se një ndër lëndët e konkursit trajton produktet me prejardhje shtazore. 

Punimi   shkencor i trete i autorit  është i publikuar në  revistën shkencore Albanian Journal of 

Agricultural sciences revista në fjalë ka edhe konferencën e sajë. Revista botohet nga 

Universiteti Bujqësor i Tiranës  dhe është e indeksuar  dhe e  cituar nga   disa  burime  

ndërkombëtare  ndër  to janë  Global Impact Factor 0.987, Index Copernicus 74.51, 

International Society for Research Activity 3.832, Journal Impact Factor 3.832, Scientific 

Journal Impact Factor Value 4.27 dhe Universal Impact Factor 28.4587.  Punimi në fjalë mbanë 

titullin “Heavy metals in raw milk in Mitrovica” kandidati është autori i parë i këtij punimi, punimi 

fletë për metalet  dhe hulumtimin e  tyre në  qumësht tematika në fjalë lidhet shumë me 

Kontrollin e Cilësisë së Ushqimit dhe Kontrollin e  cilësisë së produkteve ushqimore që janë 

edhe pjesë e konkursit. Në po të njëjtën revistë si koautor kandidati merr pjesë e punimin 

“Effects of nitrates and chilli peppers on stabillity of meat products” i cili është botuar në vitin 

2017  punimi në fjalë trajton temën e mishit dhe konservimit të tij  që është edhe material i 

trajtimit  të lëndës Teknologjia e përpunimit të mishit dhe Teknologjia e Mishit. Punimi i pestë 

nga autori është botuar në një revistë me konferencë në Shkup në vitin 2016. Revista 

publikohet nga St. Cyril and Methodicus. Punimi në  fjalë  është një Review papar  dhe mbanë 

titullin “Complex media and genetic manipulation for improvement and production of new 

product by Klyveromyces marxianus” punimi sjell informacionet  e  reja mbi shfrytëzimin e 

mikroorganizmave për prodhimin e produkteve dhe ingredientëve të ndryshëm për industrinë 

ushqimore  që është edha nga  bazat e lëndës Proceset bioteknologjike në Industrinë 

Ushqimore. Punimi i fundit  nga  autori është Botuar  së  fundmi në konferencën e mbajtur në 

Bulgari e organizuar nga VII International Conference of Young scientists, Section of 

Technologies, punimi mbanë titullin “Identification of Salmonella spp. in cow fresh milk during 

the production of craft ice-cream” printuar nga Scientific Works of the union of scientists in 

Bulgaria Plovdiv, 2017. 
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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). 

 

Nga CV dhe dokumentacioni i kandidatit shihet se kandidati ka rekomandime pozitive nga 

Profesor Bizena Bijo (Universiteti Bujqësor i Tiranës), nga Profesor Ilir Shehu (Fakulteti i 

Shkencave Matematikore Natyrore Universiteti i Prishitinës) dhe nga Profesor Emrah Nikerel 

(Yeditepe University Stamboll) me të cilët kandidati ka bashkëpunime nga pjesa e 

mësimdhënës dhe projekteve shkencore. Karrierën e  tije akademike e  fillon në vitin 2013 ku 

për herë të parë fiton titullin e Asistentit të Angazhuar pranë Fakultetit të Teknologjisë 

Ushqimore, Në këtë vite akademi 2013/2014 angazhohet me  orarin e plotë që  i takon titullit 

Asistent i Angazhuar. Në vitin  2014 në bazë të propozimit të Komisionit për  studime Senati i 

Universitetit në mbledhjen e mbajtur më datën 30.09.2014  vendos që Bahtir Hyseni të  zgjidhet 

Asistent i rregullt për lëndët Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore  të shpallura me konkurs  nga 

Universiteti. Këtë pozitë kandidati  e  ushtron radhazi për tri vite me radhë duke i kontribuar 

ngritjes së cilësisë së mësimdhënies dhe punës praktike pran Fakultetit të Teknologjisë 

Ushqimore. Në vitin e  fundit akademik 2016/2017 kandidati përveç kontratës së rregullt ka 

pasur edhe një kontratë për angazhim jashtë norme.  

 

 
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). 

 

Kandidati për një periudhë dy vjeçare ka udhëhequr me laboratorin fiziko-kimik dhe 
mikrobiologjikë pranë Kompanisë prodhuese të ujit Bonita.  

 

 

 

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). 

 

Bahtir Hyseni studimet e tij themelore i fillon pranë Universitetit  të Prishtinës, Fakultetit të 

Xehetarisë dhe Metalurgjisë në Mitrovicë, Departamenti i Teknologjisë, drejtimi Teknologji-

Inxhinieri Ushqimore. Kandidati studimet në këtë  drejtim i përfundoi me  suksese të lartë në 

vitin 2011 duke fituar titullin Baçelor i Teknologjisë me  notë të lartë mesatare prej 9.31.  

Kandidati i vazhdoi studimet në Master pranë Universitetit të Prishtinës, Fakulteti i 

Gjeoshkencave dhe Teknologjisë, Departamenti i Teknologjisë, drejtimi Teknologji-Inxhinieri 

Ushqimore. Kandidati i përfundoi studimet në vitin 2014 ku edhe morri titullin Master i 
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shkencave teknikave  me notë mesatare 9.11. Pas studimeve Master, kandidati i regjistron 

studimet e  doktoratës në Universitetin Yeditepe në Stamboll, Turqi. Doktoratën kandidati e ka  

regjistruar në Institutin e  Shkencave Natyrore të Aplikuara (Graduated school of natural and 

applied science)   në departamentin e Gjenetikës dhe Bioinxhinierisë (Genetics and bioengi-

neering) drejtimi Bioteknologjisë. Kandidati tani ka  përfunduar shkollën e doktoratës dhe të 

gjitha provimet me të cilat ngarkohet duke marr maksimumin e notës mesatare 3.94 nga 

maksimumi i mundshëm 4.   Kandidati ka përfunduar një trajnim me titull “Milk processing for 

cheese and yogurt making” në Selanik, Greqi në kolegjin Center for Agricultural 

Enterepreneurship/ Perrotis college.  Një trajnim tjetër kandidati e ka mbajtur  me titullin Waste 

water treatment pranë Universitetit të Mitrovicës në bashkëpunim me Van Hall Larenstein 

University, Pum Netherlands senior experts. Po ashtu kandidati paraqet të përfunduar testin e 

gjuhës Angleze  TOEFL test me sukses prej 89 pikësh. 
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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). 

 

Bahtir Hyseni: I lindur me 23.07.1989 kreu studimet themeltare me sukses të shkëlqyer(9.31) 

e po ashtu edhe studimet Master (9.11), Degën e Teknologjisë, Drejtimi: Teknologji-Inxhinieri 

Ushqimore. Kandidati ka regjistrua studimet e Doktoratës në: “Yeditepe University”, 

Stamboll,Turqi. Tani ka përfunduar shkollën e  doktoratës duke përfunduar kështu të gjitha 

provimet me të cilat obligohet, me notë mesatare 3.94 dhe është duke punuar në temën e tije 

të doktoratës. Kandidati ka arritur të publikoj katër punime në revista me impakt faktor dhe dy 

punime tjera në konferenca ndërkombëtare të cilat janë ngushtë të lidhura me lëndët e 

shpallura me konkurs. Kandidati ka mbajtur  ushtrimet si asistent i angazhuar për grup lëndësh 

në Inxhinieri dhe Teknologji Ushqimore me një përkushtim të veçantë dhe me sukses të 

theksuar gjatë vitit akademik 2013/2014. Gjersa është zgjedhur  si  asistent i rregullt me vendim 

të  senatit për periudhën 2014-2017 detyrë të cilën e ka  përfunduar me përkushtim.  

Rrjedhimisht komisioni konstaton që kandidati i plotëson të gjitha konditat sipas nenit 159 të 

Statutit. Prandaj Komisioni ka kënaqësinë të propozoi kandidatin MSc. Bahtir Hyseni të 

zgjedhë:  

Asistent 

për lëndët: Materiale me prejardhje shtazore, Shkenca e ushqimit I, shkenca e ushqimit II, 

Kontrolli i cilësisë së ushqimit, Teknologjia e përpunimit të mishit, Kontrolli i cilësisë së 

produkteve ushqimore, Teknologjia e mishit, Inxhinieria Ushqimore, Teknologjia e përpunimit të 

vezëve, Proceset bioteknologjike në industrinë ushqimore; duke qenë i bindur se është një 

zgjedhje e cila do ti kontribuoj avancimit të ushtrimeve në lëmin e Inxhinierisë dhe Teknologjisë 

Ushqimore. 
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Nënshkrimet origjinale nga anëtaret e Komisionit vlerësues: 
 

 

 

 

1. Prof dr  X Y, Kryetar  ________________________________ 

  

 

2. Prof dr X Y, anëtar  ________________________________ 

 

 

3. Prof dr X Y, anëtar  ________________________________ 

 

Datë: xx/yy/ 2017 


