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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri Prof. Ass. Dr. Ismet Mulliqi 
Datëlindja dhe vendlindja 14.06.1962, Abri e Epërme 
Grada shkencore Doktor i Shkencave Teknike 
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Profesor Asistent 
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

25.09.2013 

Universiteti/fakulteti/departamenti 

Universiteti i Prishtinës 
Fak. i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë 
Departamenti i Teknologjisë 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës 
Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë 
Dega e Teknologjisë 
Inxhinier i Diplomuar i Teknologjisë 
Viti i diplomimit: 1987 
Nota mesatare: 8.13 

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

Universiteti i Prishtinës 
Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë 
Departamenti i Teknologjisë 
Magjistër i Shkencave Teknike 
Viti i diplomimit: 2007 
Nota mesatare: 9.75 

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

Universiteti i Prishtinës, 
Fak. i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë, 
Departamenti i Teknologjisë 
Doktor i Shkencave Teknike 
Programi: Inxhinieri Kimike 
Viti i diplomimit: 2012 

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* 4 3 
Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 7 6 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 1  

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor  3 
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Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor kryesor 1  

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; koautor 4  
Ligjërata në konferenca dhe në universitete të BE (si ligjërues i ftuar)   
Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në Kosovë 1  
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”  8  

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 Prof. Ass. Dr. Ismet Mulliqi: 

• Prej fillimit të karrierës është autor i parë në 4 punime të publikuara në revista me 
recenzion ndërkombëtar dhe me impakt faktor  

• Në katër vitet e fundit është autor i parë në 3 punime të publikuara në revista me 
recenzion ndërkombëtar dhe me impakt faktor 

• Prej fillimit të karrierës është koautor në 7 punime të publikuara në revista me recenzion 
ndërkombëtar dhe me impakt faktor  

• Në katër vitet e fundit është koautor në 6 punime të publikuara në revista me recenzion 
ndërkombëtar dhe me impakt faktor 

• Prej fillimit të karrierës është autor i parë në 1 punim të publikuara në revistë me 
recenzion ndërkombëtar dhe pa impakt faktor  

• Në katër vitet e fundit është koautor në 3 punime të publikuara në revista me recenzion 
ndërkombëtar dhe pa impakt faktor 

• Prej fillimit të karrierës është autor i parë në 1 punim të publikuar në kongreset 
ndërkombëtare si “proceedings” 

• Prej fillimit të karrierës është koautor në 4 punime të publikuara në kongreset 
ndërkombëtare si “proceedings” 

• Prej fillimit të karrierës është recenzent në 8 punime të publikuara në revista me 
recenzion ndërkombëtar dhe me impakt faktor 
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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, 
vegëza 

“Impact 

factor” 

Pa 
“Impact 
factor” 

Nr. i 

Citimev
e 

1. Ismet Mulliqi, Avni Terziqi, Milaim Sadiku, Blerim 

Baruti, Fisnik Osmani, Sadije Kadriu / Performance 

Devolatilization Model of Lignite during Combustion in 

PP “Kosova B” / J. Int. Environmental Application & 

Science / 2017 / Vol. 12(1) / 37-41, jieas@jieas.com 

GIF 

0.876 
  

2. Ismet Mulliqi, Avni Terziqi, Mensur Kelmendi, Blerim 

Baruti, Sadije Kadriu / Statistical Model for Analysis of 

Lignite Used Combustion of PP "Kosova B" / J. Int. 

Environmental Application & Science / 2016 / Vol. 11(4) 

/ 351-356, jieas@jieas.com  

GIF 

0.876   

3. 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 / 2016 / Vol. 11(4) 

/ 357-360, jieas@jieas.com 

GIF 

0.876   

4. Ismet Mulliqi, Avni Terziqi, Luljeta Beqiri, Mehush Aliu 

/ Comparison of different methods in modeling of 

combustion kinetics of the lignite in PP “Kosovo B” / 

Journal of International Environmental Application & 

Science / 2012 / ISSN: 1307-0428 / Vol. 7 (2) / 286-290, 

jieas@jieas.com 

GIF 

0.876 
  

5. Mehush Aliu, Sadija Kadriu, Luljeta Pula Beqiri, Milaim 

Sadiku, Ismet Mulliqi and Mensur Kelmend / THE 

IMPACT OF POLLUTION SOURCES ON THE 

PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF WATERS IN 

RIVER SITNICA / ARPN Journal of Engineering and 

Applied Sciences / 2017 / ISSN 1819-6608 / VOL. 12 /  

NO. 9 / 3037-3039,  www.arpnjournals.com  

GIF 

0.765   

JIF 

(2015) 

2.5682 

  

6. Sadija Kadriu, Mehush Aliu, Sylejman Hyseni, Milaim 

Sadiku, Ismet Mulliqi and Ali Sadiku / THE IMPACT 

OF THE RIVERS DRENICA, PRISHTEVKË, 

GRAQANKË / ARPN Journal of Engineering and Ap-

plied Sciences / 2017 / ISSN 1819-6608 / VOL. 12 /  NO. 7 

/ 2172-2176,  www.arpnjournals.com 

GIF 

0.765   

JIF 

(2015) 

2.5682 
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7. Sadija Kadriu, Mehush Aliu, Milaim Sadiku, Mensur 

Kelmendi, Ismet Mulliqi, Sabri Hajdini / The Pollution 

of River Trepça with Heavy Metals as a Result of 

Exploitation and Processing of Pb-Zn Ore / J. Int. 

Environmental Application & Science / 2016 / Vol. 11(2) 

/ 166-169, jieas@jieas.com 

GIF 

0.876 
  

8. Sadija Kadriu, Mehush Aliu, Milaim Sadiku, Mensur 

Kelmendi, Ismet Mulliqi, Nushe Lajçi / The Pollution of 

the River Sitnicë with Heavy Metals and their 

Determination with Spectrophotometric Methods / J. Int. 

Environmental Application & Science / 2016 / Vol. 11(4) 

/ 396-400, jieas@jieas.com 

GIF 

0.876 
  

9. Luljeta Pula-Beqiri, Mehush Aliu, Sadija Kadriu, Ismet 

Mulliqi / Research of Kosova Bentonite Through 

Difractometer Dust Analysis, ESR Spectroscopy and 

TDA and TGA Analysis / J. Int. Environmental 

Application & Science / 2015 / Vol. 10(4) / 434-440, 

jieas@jieas.com 

GIF 

0.876 
  

10. Mehush Aliu, Luljeta Pula-Beqiri, Alush Musaj, Milaim 

Sadiku, Ismet Mulliqi, Sadija Nikshiq Kadriu / Bleaching 

Efficiency of Edible Oil Depending on Activation of 

Karaçeva Bentonite / J. Int. Environmental Application & 

Science / 2014 / Vol. 9(2) / 280-283, jieas@jieas.com 

GIF 

0.876 
  

11.  Blerim Baruti, Ilirjan Malollari, Nushe Lajci, Selver 

Hoda, Mensur Kelmendi, Ismet Mulliqi, Milaim Sadiku, 

Sadri Ferati, Azem Rexhaj / Survey of the Impact from 

Different Factors on the Quality of Groundwater in Istog 

Region – Kosovo / ANGLISTICUM Journal, 

International Journal of Literature, Linguistics & 

Interdisciplinary Studies / 2013 / e ISSN 18578179 - p 

ISSN 1857-8187 / Vol. 2 / Number 6 / p. 56-60, 

http://www.academia.edu/3993810/Anglisticum_Journal_

IJLLIS_Volume_2_Number_2_April_2013  

GIF 

0.802 
  

12. Arbër Hyseni, Milaim Sadiku, Dilaver Salihu, Ismet 

Mulliqi, Lorikë Salihu / RESEARCH OF PB AND ZN 

IN YOGURT BRANDS  IN REPUBLIC OF KOSOVO / 

Scientific Works of the Union of Scientists in Bulgaria-

Plovdiv, series C. Technics and Technologies / 2017 /   p 

ISSN 1311-9419,  e ISSN 2534-9384 / Vol. XIV / 63-65, 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825829   

 x  
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13. I. Mulliqi, A. Terziqi, B. Bajraktari, & M. Aliu / Impact 

of Combustion Time of Lignite in the Model of Kinetic 

Combustion in the Boiler of "Kosovo B" / Annals of 

DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd 

International DAAAM Symposium / 2011/  ISBN 978-

3901509-83-4, ISSN 1726-9679 / Vienna, Austria / p. 

825-826, www.daaam.comm 

 x  

14. I. Mulliqi, A. Terziqi, L. Beqiri, B. Bajraktari, I. Ibrahimi 

/ USAGE MODEL OF ELECTRICAL FURNACE 

GASES FOR HEATING IN ROTATION FURNACE / 

15th International Research/Expert Conference ”Trends in 

the Development of Machinery and Associated 

Technology” TMT, Prague, Czech Republic / 2011 / pg 

873-876, http://www.tmt.unze.ba/ 

 x  

15. A. Terziqi, I. Mulliqi, B. Bajraktari, M. Aliu / The flow 

of thermal energy from gases of electric furnace in the 

charge of rotary furnace / Annals of DAAAM for 2011 & 

Proceedings of the 22nd International DAAAM 

Symposium / 2011/  ISBN 978-3901509-73-5, ISSN 

1726-9679 / Vienna, Austria / pg. 127-128, 

www.daaam.comm 

 x  

16. A. Terziqi, I. Mulliqi, N. Kamberaj & B. Bajraktari / The 

Analysis of Influencing Factors on Combustion Time of 

the Lignite in TC “Kosovo A” / Annals of DAAAM for 

2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM 

Symposium / 2010/  ISBN 978-3901509-73-5, ISSN 

1726-9679 / Vienna, Austria / pg. 125-126, 

www.daaam.comm 

 x  

17. M. Aliu, L. Beqiri, S. Kadriu, I. Mulliqi / Searching of 

Adsorptive Properties of Karaçeva Bentonite in Its 

Natural State and After Treatment / Journal of 

International Environmental Application & Science / 

2011 / ISSN: 1307-0428 / Vol. 7(2) / pg. 339-343, 

jieas@jieas.com 

GIF 

0.876 
  

18. B. Bajraktari, A. Terziqi, I. Mulliqi, M. Aliu / TEST 

ANALYSIS WITH ULTRASOUND OF WELDED 

UNIONS AT CONSTRUCTION OF CAGE BLIND 

SHAFT IN TREPCA MINE / 15th International 

Research/Expert Conference ”Trends in the Development 

of Machinery and Associated Technology” TMT, Prague, 

 x  
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Czech Republic / 2011 / pg. 757-780, 

http://www.tmt.unze.ba/ 

19. A. Terziqi, B. Bajraktari, I. Mulliqi, M. Aliu / MODEL 

FOR ANALYSIS OF THE IMPACT OF HYDRAULIC 

PARAMETERS IN EFFICIENCY OF A 

PUMPTURBINE SYSTEM / 15th International 

Research/Expert Conference ”Trends in the Development 

of Machinery and Associated Technology” TMT, Prague, 

Czech Republic / 2011 / pg. 869-872, 

http://www.tmt.unze.ba/ 

 x  

20. M. Aliu, A. Terziqi, I. Mulliqi, B. Bajraktari / Impact of 

dryness degree x on parameters of two-phase flow of 

water in slick vertical tube / Annals of DAAAM for 2011 

& Proceedings of the 22nd International DAAAM 

Symposium / 2010/  ISBN 978-3901509-73-5, ISSN 

1726-9679 / Vienna, Austria / pg. 1355-1356, 

www.daaam.comm 

 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 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 

 
•  Për punimet nën numrin rendor 1, 2 dhe 3, e në të cilat Ismet Mulliqi është autor i parë, 

ofrohen dëshmi në kopje të fortë, por të dhënat mund të gjenden edhe në web faqen e 
kësaj reviste. Revista është me recenzion ndërkombëtar dhe ka impact faktorin 0.867.  
Punimi me numrin rendor 1 është publikuar në vitin 2017, kurse ata me numrat rendor 2 
dhe 3 në vitin 2016. Që të tri punimet i përkasin lëmisë së termodinamikës.  
 

•  Për punimin nën numrin rendor 4, e në të cilin Ismet Mulliqi është autor i parë, ofrohen 
dëshmi në kopje të fortë, por të dhënat mund të gjenden edhe në web faqen e kësaj rviste. 
Revista është me recenzion ndërkombëtar dhe ka impact faktorin 0.867. Ky punim është 
i publikuar në vitin 2012 dhe i përket lëmisë së termodinamikës.  
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•  Për punimet nën numrin rendor 5 dhe 6, e në të cilin Ismet Mulliqi është koautor, ofro-
hen dëshmi në kopje të fortë, por të dhënat mund të gjenden edhe në web faqen e kësaj 
reviste. Revista është me recenzion ndërkombëtar dhe ka impact faktorin 0.765. Këto 
punime janë publikuar në vitin 2017.  
 

•  Për punimet nën numrin rendor 7, 8, 9 dhe 10, e në të cilin Ismet Mulliqi është koautor, 
ofrohen dëshmi në kopje të fortë, por të dhënat mund të gjenden edhe në web faqen e 
kësaj reviste. Revista është me recenzion ndërkombëtar dhe ka impact faktorin 0.867. 
Punimet nën numrin rendor 7 dhe 8 janë publikuar në vitin 2016,  kurse punimet 9 dhe 10  
në vitin 2015 dhe 2014. 

 
•  Punimi nën numrin rendor 11, e në të cilin Ismet Mulliqi është koautor, ofrohen dëshmi 

në kopje të fortë, por të dhënat mund të gjenden edhe në web faqen e kësaj reviste. Re-
vista është me recenzion ndërkombëtar dhe ka impact faktorin 0.802. Punimi është pub-
likuar në vitin 2013. 

 
•  Punimi nën numrin rendor 12, e në të cilin Ismet Mulliqi është koautor, ofrohen dëshmi 

në kopje të fortë, por të dhënat mund të gjenden edhe në web faqen e kësaj reviste. Re-
vista është me recenzion ndërkombëtar. Punimi është publikuar në vitin 2017. 

 
•  Në punimin nën numrin rendor 13, në analet e kongresit ndërkombëtar si “procedings”,  

Ismet Mulliqi është autor i parë. Punimi është publikuar në vitin 2011. Punimi i përket 
lëmisë së Termodinamikës. 

 
•  Në punimet nën numrat rendor 15, 16 dhe 20 në analet e  kongresit ndërkombëtar si 

“procedings” Ismet Mulliqi është koautor.  Punimi nën numrin rendor 15 i përket lëmisë 
së Bartjes së Nxehtësisë dhe Masës, ai nën numrin rendor 16 lëmisë së Termodinamikës, 
kurse ai nën numrin rendor 20 lëmisë së Mekanikës së Fluideve. 

  
•  Për punimin nën numrin rendor 14, e në të cilin Ismet Mulliqi është autor i parë, ofrohen 

dëshmi në kopje të fortë, por të dhënat mund të gjenden edhe në web faqen e revistës së 
kësaj konference ndërkombëtare hulumtuese. Punimi i përket lëmisë së Bartjes së 
Nxehtësisë dhe Masës. Në punimet nën numrat rendor 18 dhe 19 në të njejtën revistë, 
Ismet Mulliqi është koautor. Punimi nën numrin rendor 19 i përket lëmisë së Mekanikës 
së Fluideve. 

 
PS: 

Revista shkencore JIEAS është e indeksuar dhe cituar në: Index Copernicus-lC=6,59, 

CAS (Chemical Abstract Servicel), Global Impact Factor-GIF 2015=0,876, ProQuest, 

CAB online, EBSC0 Host, WorldCat, Agricola, Scirus, Ulrich, Australian Research 

Online, The National Library of Finland, Agrosbiotech, NAAEE, Journalseek, EnvirOne, 

Envirolnfo, Environmental-Expert, Google Scholar, Dmoz. 

Revista shkencore TMT është e indeksuar në EBSCO Host. 
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2. Përvoja në mësimdhënie 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). 

Ismet Mulliqi në vitin 1987 merr gradën Inxhinier i Diplomuar i Teknologjisë, në Fakultetin e 

Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Universiteti i Prishtinës. 

Së pari punon si bashkëpunëtor i jashtëm në FXM, prej vitit akademik 1993/94 e deri me 

12.09.1996.  

Me 19.07.1996 zgjedhet në thirrjen e asistentit - bashkëpunëtorit profesional, pranë Fakultetit të 

Xehetarisë dhe Metalurgjisë në degën e Teknologjisë, Mitrovicë, për lëndën: Operacione 

Teknologjike. 

Me 12.09.1996, kalon në marrdhënie të rregullt të punës si asistent për lëndët: Operacione 

Teknologjike, Termodinamikë. 

Në vitin 2007 merr gradën shkencore Magjistër i Shkencave Teknike, në departamentin e 

Teknologjisë - Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë, në Mitrovicë.  

Me 27.09.2010, Ismet Mulliqi zgjedhet asistent për grup lëndësh në departamentin e 

Teknologjisë, në Fakultetin e Xehetarisë dhe Metalurgjisë, në Mitrovicë.  

Prej vitit akademik 2008/2009 e deri më 01.10.2013 ka mbajtur ligjëratat në lëndët: Mekanikë e 

fluideve, Bartje e nxehtësisë dhe masës - në cilësinë e ligjëruesit të autorizuar, kurse në lëndët 

Termodinamikë inxhinierike dhe Inxhinieri ushqimore  ushtrimet.  

Me 22.10.2012 Ismet Mulliqi merr gradën shkencore Doktor i Shkencave Teknike, programi: 

Inxhinieri Kimike, me punimin nga lëmia e Termodinamikës, me titull: “Kontribut në 

modelimin e kinetikës së procesit të djegies së linjitit në kaldajat e TC Kosova B”. 

Senati i Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e mbajtur me 25.09.2013, e zgjedh Dr. Sc. 

Ismet Mulliqin, Profesor Assistent për lëndët: Mekanikë e Fluideve, Bartje e Nxehtësisë dhe 

Masës, Termodinamikë inxhinierike në Fakultetin e Gjeoshkencave dhe Teknologjisë në 

Mitrovicë. 
 
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). 

 
Prof. Ass. Dr. Ismet Mulliqi, ka kryer edhe këto detyra/funksione:  

1996-2013, anëtar i Këshillit të FXM/FGJT-së 

2000-2006 dhe 2009-2013, Shef i Departamentit të Teknologjisë, FXM/FGJT, Mitrovicë, UP 

2006-2009, Sekretar i Departamentit të Teknologjisë, FXM, Mitrovicë, UP 

2013-2015, UD Prodekani, FTU, UMIB 

2015 e tutje anëtar i Këshillit Drejtues të UMIB-it 

Kryetar dhe anëtar i komisioneve vlerësuese të punimeve të diplomave të nivelit të masterit për 

21 kandidatë si dhe mentor, kryetar dhe anëtar i komisioneve vlerësuese të shumë kandidatëve 

për punime të diplomave të nivelit bachelor.  
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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). 

Prof. Ass. Dr. Ismet Mulliqi ka realizuar disa qëndrime jashtë vendit, për qëllime kërkimore 

shkencore: 

• Gjatë vitit akademik 1999-2000 ka qëndruar dy muaj në Technische Universitat 

Bergakademie “Fakultät Für Werkstoffwissenschaft Und Werkstofftechnologi”, 

Freiberg, Gjermani (04.12.1999 - 04.02.2000). 

• Gjatë vitit akademik 2001/2002 ka qëndruar 2 javë në Technische Universitat 

Bergakademie “Fakultät Für Werkstoffwissenschaft Und Werkstofftechnologi” Freiberg, 

Gjermani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
11 

 

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). 

 

Bazuar në nenin 156 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës "lsa Boletini", për 

procedurat vlerësuese për zgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik në Universitetin e 

Mitrovicës "lsa Boletini", kandidati Prof. Ass. Dr. Ismet Mulliqi:  

• Ka gradën e doktorit të shkencave teknike  

• Tregon nivel të lartë të kompetencës akademike dhe përvojë shkencore  

• Ka numër të konsiderueshëm të punimeve të publikuara në revista shkencore 
ndërkombëtare, nga të cilat 4 (katër) punime janë të publikuara në revista me recension 
ndërkombëtar e në të cilat kandidati është autor kryesor  

• Ka pjesëmarrje aktive me punime në Kongrese ndërkombëtare  

• Ka aftësi të lartë arsimore dhe pedagogjike universitare, që dëshmohen me përvojën e 
gjatë 24 vjeqare  

Propozim 

Bazuar në të dhënat e sipërshkruara dhe në pajtim me nenin 156 të Statutit të Përkohshëm të 

Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, Komisioni Vlerësues ka nderin dhe kënaqësinë e 

vaçantë t`i propozoj Këshillit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, përkatësisht Senatit të 

Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, se kandidati Prof. Ass. Dr. Ismet Mulliqi i përmbush 

kushtet e parapara juridike dhe profesionale për t`u zgjedhur në thirrjen Profesor i Asocuar 

për lëndët: Mekanikë e Fluideve, Bartje e Nxehtësisë dhe Masës, Termodinamikë 

Inxhinierike. 

 

Nënshkrimet origjinale nga anëtarët e Komisionit vlerësues: 

 

1. Prof. Dr. Avni Terziqi, kryetar  ___________________________ 

 

2. Prof. Dr. Ali Muriqi, anëtar  ___________________________ 

 

3. Prof. Asoc. Dr. Nushq Lajqi,  anëtar ___________________________ 

 

Datë: 27/07/ 2017 


