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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri Milaim Sadiku  
Datëlindja dhe vendlindja 19.06.1959 
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 
Prishtinës/ Gjeoshkencave dhe Teknologjisë/ 
Teknologjisë  

Arsimimi i lartë  

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

Prishtinës, Xehetarisë dhe Metalurgjisë, 
Teknologjisë, Inxhinieri i diplomuar i 
teknologjisë, 1985 

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

Prishtinës, Xehetarisë dhe Metalurgjisë, Tek-
nologjisë, Magjistër i Shkencave Teknike-
Inxhinieri Kimike, 01.11.2007. 

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

Prishtinës, Gjeoshkencave dhe Teknologjisë, 
Teknologjisë, Doktor i Shkencave Teknike-
Inxhinieri Kimike, 21.09.2012. 

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* 
2 4 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si 

koautor 
 13 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor 

kryesor 
1  

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 2 6 

Publikimet në kongreset ndërkomb. si “proceedings”; autor 

kryesor 
1  

Publikimet në kongreset ndërkombëtare si “proceedings”; 

koautor 
5  
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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 
5 1 

Publikimet në revista të tjera shkencore të publikuara në rajon 6  

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkomb. si autor 

kryesor 
10  

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) 

Prof. Ass. Dr. Milaim Sadiku, nga fillimi i karrierës ka publikua një numër të konsiderueshëm të 

punimeve shkencore, ka pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare dhe projekte hulumtuese 

(Numri i tyre është prezantuar në Tabelën 1). Pjesëmarrja nëpër konferenca është shoqëruar 

me prezentime nga lëmi që mbulon. 

Punimet kryesore shkencore të kandidatit (përfshirë nga zgjedhja e fundit gjithsej 24) si autor i 

parë dhe koautor janë bërë në revistat shkencore me impakt faktor dhe pa impakt factor dhe një 

publikim në formë të kumtesës në javën shkencore në Kosovë: 

 

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

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



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
  

 

EBSC0 Host, WorldCat, Agricola, Scirus, Ulrich, Australian Research Online, The National 

Library of Finland, Agrosbiotech, NAAEE, Journalseek, EnvirOne, EnviroInfo, Environmental-

Expert, Google Scholar, Dmoz. http://www.jieas.com/  

 

-Revista shkencore JEPE-BENA referohet në: THOMSON REUTERS ISI Web of Knowledge 

(In CITES Journal Citation Reports-Journal Citation Reports (Science Edition): Journal Impact 

factor=0.774, http://www.jepe-journal.info/home  

 

-Revista shkencore ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences dhe ARPN Journal of 

Agricultural and Biological Science janë indeksur dhe cituar në: Journal impact factor-JIF 

2015=2,5682 dhe Global Impact Factor-GIF 2015=0,765; DOAJ(Lund University, UK), 

SCOPUS(Elsevier, USA), EBSCO Publishing(USA), Chemical Abstracts Service(a division of 

The American Chemical Society, USA) INSPEC(The Institution of Engineering and 

Technology, England, UK), Intute(Heriot-Watt University Library Edinburgh, UK), Socolar 

(China Educational Publications Import and Export Corporation-CEPIEC), Open J-Gate 

(Informatics, India), ISI Science Citation Index (USA) THOMSON REUTERS. 

http://www.arpnjournals.com/journals_abstracting_indexing.htm 

 

-“Kemija u Industriji” është revistë shkencore e kimistëve dhe inxhinierëve të kimisë në Kroaci, 

është e indeksuar dhe cituar në: Analytical Abstracts, Cabell's Directory, Chemical Abstracts, 

Chemical Engineering Abstracts, Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts, 

Chemischer Informationsdienst, EBSCO Host-Academic Search Complete, EI Compendex, 

Google Scholar, Referativnyi Zhurnal, SCOPUS, Theoretical Chemical Engineering Abstracts, 

Web of Science™ Core Collection-Emerging Sources Citation Index (ESCI), 

http://www.hdki.hr/kui/ 

 

-Union of scientists in Bulgaria me ISSN 1311-9419, konsiderohet revistë ndërkombëtare pasi 

ka bord editoral ndërkombëtare, http//www.sobplovdiv.com/images/nauchni trudove/ 

 

-Revista shkencore “MECHANICAL ENGINEERING- SCIENTIFIC JOURNAL (MESJ)”, 

konsiderohet revistë ndërkombëtare pasi ka bord editoral ndërkombëtar, www.ukim.edu.mk 
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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 

“Imp

act 

factor

” 

Nr. i 

Citime

ve 

1. Milaim Sadiku, Ismet Mulliqi, Nushe Lajçi, Sadija Kadriu 

“Survey of heavy metals in potato tubers in the region of 

Vushtrri”, J. Int. Environmental Application & Science, 

(2017), Vol.12(2), http://www.jieas.com/  

(2015) 

GIF=0.876 
  

2. Milaim Sadiku, Ferat Shala, Ismet Mulliqi, Mehush Aliu 

“Exploring the Cleaning Efficiency of Wastewater Plant 

in Llaushë”, J. Int. Environmental Application & Science, 

(2017), Vol.12(2), http://www.jieas.com/ 

(2015) 

GIF=0.876 
  

3. Milaim Sadiku, Ferat Shala, Selver Hoda, Ali Sadiku, 

Nushe Lajçi, Sadija Nikshiq Kadriu “Impact of Zinc’s 

Cake in Groundwater Pollution”, J. Int. Environmental 

Application & Science, (2016), Vol. 11(1): 72-76, 

http://www.jieas.com/ 

(2015) 

GIF=0.876 
  

4. Ismet Mulliqi, Milaim Sadiku (autor korrespondent), 

Luljeta Pula1, 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, 

http://www.jieas.com/ 

(2015) 

GIF=0.876 
  

5. Nushe Lajçi, Milaim Sadiku, Xhemë Lajçi, Blerim Baruti, 

Mehush Aliu “Assessment of Physico Chemical Quality 

of Fresh Water Springs in Village Pepaj, Rugova Region, 

Kosova”, J. Int. Environmental Application & Science, 

(2017), Vol. 12(1): 73-81, http://www.jieas.com/ 

(2015) 

GIF=0.876 
  

6. Nushe Lajçi, Milaim Sadiku, Xhemë Lajçi, Blerim Baruti, 

Sadija Nikshiq “Assessment of Major and Trace Elements 

of Fresh Water Springs in Village Pepaj, Rugova Region, 

Kosova”, Int. Environmental Application & Science, 

(2017), Vol. 12(2): 112-120, http://www.jieas.com/  

(2015) 

GIF=0.876 
  

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

Sadiku, Ismet Mulliqi, Ali Sadiku “The Impact of the 

Rivers Drenica, Prishtevkë, Graqankë on Pollution of the 

(2015) 

JIF: 2.5682 

GIF: 0,765 
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River Sitnica with Heavy Metals”, ARPN Journal of 

Engineering and Applied Sciences ©2006-2017 Asian 

Research Publishing Network (ARPN). All rights 

reserved, April (2017), Vol. 12, No. 7, 

www.arpnjourals.com  

  

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

Sadiku, Ismet Mulliqi, Mensur Kelmendi “The Impact of 

Pollution Sources on The Physico-Chemical Properties of 

Waters in River Sitnica”, ARPN Journal of Engineering 

and Applied Sciences ©2006-2017 Asian Research 

Publishing Network (ARPN). All rights reserved, May 

(2017) Vol. 12, No. 9, www.arpnjourals.com  

(2015)  

JIF: 2.5682 

GIF: 0,765 

 

  

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

Baruti, Fisnik Osmani, Sadija Kadriu :Performance 

Devolatilization Model of Lignite during Combustion in 

PP “KosovaB”, Int. Environmental Application & 

Science, (2017), Vol. 12(1): 37-41, http://www.jieas.com/ 

(2015) 

GIF=0.876 
  

10. Sadiija Kadriu, lirjan Malollari, Luljeta Pula-Beqiri, 

Mehush Aliu, Milaim Sadiku, Blerim Baruti, Mensur 

Kelmendi “Presence of heavy metals in water and 

sediment of rivers trepca and Sitnica”, Journal of 

Environmental Protection and Ecology 18, (2017), No 1, 

10–21, www.jepe-journal.info/bena  

 SCI 

Impact 

Factor 

(2016)= 

0.774 

  

11. Arber Hyseni, Milaim Sadiku, Dilaver Salihu, Ismet 

Mulliqi, Lorike Salihu “Research of Pb and Zn in Yogurt 

Brands in Republic of Kosovo”, Scientific Works of the 

Union of Scientists in BulgariaPlovdiv, series C. Technics 

and Technologies. Vol. XIV., ISSN 1311-9419 (Print), 

ISSN 2534-9384 (Online), 2017, pp.63-65, 

http//www.sobplovdiv.com/images/nauchni trudove/ 

 X  

12. Blerim Baruti, Ilirjan Malollari, Milaim Sadiku, Nushe 

Lajçi, Florent Dobroshi, Mensur Kelmendi, Mehush Aliu 

“Treatment Possibility to Use Solar Photovlatic Systems 

in Public Lighting in the Municipality of Mitrovica”, 

Mechanical Enginering Scientific Journal, (2016), Vol. 

34., No.1 pp.163-166 http://www.mesj.ukim.edu.mk 

 X  

13. Mehush Aliu, Luljeta PulaBeqiri, Sadija Kadriu, Milaim 

Sadiku, Nushe Lajçi, Mensur Kelmendi “Research of the 

Chemical Composition and Ion Exchange Properties of 

Karaçeva Bentonite”, J. Int. Environmental Application & 

(2015) 

GIF=0.876 
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Science, (2016), Vol. 11(4): 409-411, 

http://www.jieas.com/ 

14. 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, http://www.jieas.com/  

(2015) 

GIF=0.876 
  

15. 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, http://www.jieas.com/  

(2015) 

GIF=0.876 
  

16. Luljeta Pula Beqiri, Mehush Aliu, Milaim Sadiku, Sadija 

Kadriu, Mensur Kelmendi “The Impact of Acid 

Activation on Ion Exchange Properties of Kosova 

Bentonite”, J. Int. Environmental Application & Science, 

(2015), Vol. 10(4): 429-433, http://www.jieas.com/  

GIF=0.876   

17. Ali H. Sadiku, Mursel Rama, Zana Gaçe, Milaim N. 

Sadiku, Nushe Lajçi Corrosion Protection of 

Reinforcement Steei in Concentrate with a sacrificial 

Anode Al-Zn-In Scientific researche of the Union of 

Scientists in Bulgaria-Plpvdiv, series C. Technics and 

Technologies, Vol. XII., Union of Scientists, ISSN 1311-

9419, session 31 October-1 November 2014 Vol. II,  

pp.47-52, http//www.sobplovdiv.com/images/nauchni 

trudove/ 

 X  

18. S. Hoda, I. Zeqiri, M. Sadiku, M. Kelmendi & B. Baruti 

“Priprava elektrolučno taljenog magnezijeva oksida iz 

kalciniranog magnezita za uporabu u elektrotermiji”, 

Kemija u Industriji 63 (1-2) (2014) 1–9 Referentni broj 

rada: KUI- 06/2013 Tip rada: Izvorni znanstveni rad, 

http://www.hdki.hr/kui/ 

 X  

19. S. Hoda, I. Zeqiri, B. Baruti, M. Sadiku, M. Kelmendi i A. 

Hoda “Priprava aluminij-oksidne (α-Al2O3) keramike 

visoke čistoće za oblikovanje ekstrudiranjem”, Kemija u 

Industriji 63 (11-12) (2014) 397−404 Referentni broj 

rada: KUI-31/2013 Tip rada: Izvorni znanstveni rad, 

http://www.hdki.hr/kui/ 

  X  
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20. Blerim Baruti, Ilirjan Malollari, Nushe Lajçi Milaim 

Sadiku, Sadija Kadriu, Mehush Aliu, B. Syla, Përparim 

Hoxha “Assessment of noise pollution risk at hotels in 

Mitrovica Kosovo”, Journal of environmental Protection 

and Ecology, (2014), Vol.15 No. 4, 1519-1525, 

www.jepe-journal.info/bena 

SCI Impact 

Factor 

(2014)= 

0.838 

  

21. Selver Hoda, Mehush Aliu, Blerim Baruti, Milaim 

Sadiku, Mensur Kelmendi “Recycling of Vehicles as 

Element of Environmental Protection”, J. Int. 

Environmental Application & Science, (2014), Vol. 9(2): 

275-279, http://www.jieas.com/ 

GIF=0.876   

22. Mehush Aliu, Luljeta PulaBeqiri, 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, http://www.jieas.com/ 

GIF=0.876   

23. Selver Hoda, Izet Zeqiri, Milaim Sadiku, Mensur 

Kelmendi “Priprava vapna prženjem vapnenca iz ležišta 

Strezovci (Republika Kosovo) i njegova uporaba za 

aluminotermijsko dobivanje metalnog kalcija”, Kemija u 

Industriji, (2013), 62 (3-4) 55–63 Referentni broj rada: 

KUI-5/2013 Tip rada: Izvorni znanstveni rad, 

http://www.hdki.hr/kui/ 

 X  

24. Shala, F., Sadiku, M., Rexha, B., Drasguha, B., Berisha-

Shala, S., “Industrial landfill source of air pollution in 

Mitrovica”, Proceding of the 5th WSEAS, International 

Conference on Waste Managment, Water Pollution, 

Indoor Climate (WWAI`11), Recent Researches in 

Environment Energy Planning and Pollution, 2011, 

  7 

25. Ferat Shala, Bedri Dragusha, Milaim Sadiku, WSEAS 

International Volume I, 310-312, 2010. “Air pollution in 

the area around the Mining Complex Trepça in Kosovo”, 

Conference on ENERGY & ENVIRONMENT (EE '10), 

University of Cambridge, UK, pp. 310-312, February 23-

25, 2010,  

  3 

 
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 
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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) 

Kandidati Prof.Ass.Dr.Milaim Sadiku ka të publikuara 23 punime shkencore me “impakt 

faktor”, me recension ndërkombëtar të indeksuar dhe cituar, qoftë si autor i parë apo koautor, 

ashtu siç janë prezantuar në tabelën 2. 

-Në revistën Journal of International Environmental Aplication and Science (JIEAS), kandidati 

Prof.Ass.Dr.Milaim Sadiku, në katër vitet e fundit ka të publikuara si autor kryesor punimet me 

numër rendor (1, 2dhe 3) të prezantuara në tabelën 2; Në punimin me numër rendor 4 është 

autor korrespondent. Ndërsa si koautor ka të publikuara punimet me numër rendor (5, 6, 9, 13, 

14, 15, 16, 21, 22). Punimet e publikuara në këtë revistë kanë impakt faktor Global Impact 

factor (GIF)2015=0.876, dhe është e indeksuar dhe cituar. Burimi i të dhënave gjendet në 

vegzën http://www.jieas.com/   

 

-Në revistën JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY (JEPE) e 

BALKAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION (B.EN.A.), kandidati ka të publikuara 2 

punime si koautor, punimet me numër rendor (10 dhe 12) në tabelën 2. Revista JEPE ka SCI 

Impact Factor (2014)=0.838 dhe SCI Impact Factor(2016)=0.774. Burimi i të dhënave gjendet 

në vegzën www.jepe-journal.info/bena 

 

-Në revistën ARPN Journal of Engineering and Apllied Sciences (ISSN 1819-6608) kandidati 

ka të publikuara 2 punime si koautor, punimet në tabelën 2 janë të renditura me numër (7 dhe 8).  

Revista ka Jornal Impact factor JIF=2.5682 dhe Global Impact Factor GIF=0.765. Burimi i të 

dhënave gjendet në vegzën www.arpnjourals.com 

 

-Në revistën Kemija U Industriji (KUI), kandidati si koautor ka të publikuara 3 punime, punimet 

në tabelën 2 renditet me numër rendor (18, 19 dhe 23). Revista ka recension ndërkombëtar dhe 

burimi i të dhënave është në vegzën http://www.hdki.hr/kui/ 

 

-Në revistën e publikimeve shkencore të Unionit të shkenctarëv e në Plovdiv-Bullgari, kandidati 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
  

 

si koautor ka të publikuara 2 punime me numër rendor (11 dhe 17) në tabelën 2. Revista ka bord 

editorial ndërkombëtar dhe recension ndërkombëtar.  

-Në revistën e publikimeve shkencore Mechanical Engineering Scientific Journal me numër 

rendor 12 në tabelën 2, kandidati ka një publikim si koautor. Revista ka bord ndërkombëtar dhe 

recension ndërkombëtar. 

 

-Punimet e kandidatit Prof.Ass.Dr.Milaim Sadiku janë të cituara 10 here në punimet e 

publikuara në revistat nërkombëtare dhe në Final Report, Group 9, on Mining Pollution in 

Mitrovica. 

� Punimi me numër rendor 24 në tabelën 2; Shala, F., Sadiku, M., Rexha, B., Drasguha, 

B., Berisha-Shala, S., “Industrial landfill source of air pollution in Mitrovica”, 

Proceding of the 5th WSEAS, International Conference on Waste Managment, Water 

Pollution, Indoor Climate (WWAI 11), Recent Researches in Environment Energy 

Planning and Pollution, 2011; citohet shtatë here në këto publikime 

1.  Cituar në revistën “Analytica Cimica Acta”, në punimin e Ndokiari Boisa, Jane 

Entwistle, John R. Dean, “A new simple. Low-cost approach for generation of PM10 

fraction from soil and related materials: Application to human health risk assesment”, 

            www.elsevier.com/locate/aca 

2.  Cituar në revistën “WSEAS TRANSACTIONS and Development”, në punimin e Ilir 

Morina, Bedri Dragusha, Sami Dvorani, Frank Riesbeck, ”Chemical characteristics of 

lignite ash from Power Plant Kosova A and local geological settings in Kosova near 

Prishtina”, Issue 4, Volume 8, (October 2012), pp.168-178,                

http://www.seas.org/multimedia/journals/environment/2012/55-724.pdf 

3. Cituar në revistën “Models and Methods in Applied Sciences”, pp.57-60, Viayan 

Gurumurthy Iyer, Nikos E. Mastorakis, “Industrial Landfill Sources of Air, Water and 

Land pollution in India”, 

www.wseas.us/e-library/conferences/2012/SaintMalo/IAASAT/IAASAT-09.pdf 

4. Cituar në revistën “Journal of International Environmental Application and Science” 

2013, 8-Issue 1, 69-73, në punimin Milaim Sadiku, Shefqet Rashani, Kadri Berisha, 

Luljeta Pula, Avni Terziqi, “The Impact of Tailing the Industrial Park of Mitrovica in 

Air Pollution”, http://www.jieas.com/  

5.   Cituar në revistën “Research on quality pellets”, në punimin “Research on quality of 

pellets”, nga Crisan E., Ardelean M., Vilceanu L., Issue 1, Volume 6, (2012), pp/57-60. 

www.naun.org/main/NAUN/energyenvironment/17-526.pdf 

6. Cituar nga M.L.Strugariu, T.Heput, “Research on the recovery of waste in plastic 

deformation processes”, Issue 1, Volume 6, (2012), pp.83-91. 

www.naun.org/main/NAUN/energyenvironment/17-526.pdf 

7. Cituar në Environmental Policy-0508.484.01-02/.../Mining Pollution in Mitrovica; 

Group 9, Final Report on Nov.12.2012; Mining pollution in Mitrovica 
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� Punimi me numër rendor 25 në tabelën 2, Ferat Shala, Bedri Dragusha, Milaim 

Sadiku, WSEAS International Volume I, 310-312, 2010. “Air pollution in the area 

around the Mining Complex Trepça in Kosovo”, Conference on ENERGY & 

ENVIRONMENT (EE '10), University of Cambridge, UK, pp. 310-312, February 

23-25, 2010, është cituar në tre punime:  

1. Cituar në revistën “Environment International”, në punimin e Ndokiari Boisa, 

Nwabueze Elom, John R. Dean, Michael E. Deary, Graham Bird, Jane A. Entwistle, 

“Developmente and apllication of an inhalation bioaccessibility method (IBM) for 

lead in the PM10 size fraction of soil”, www.elsevier.com/locate/envint 

2. Cituar në revistën JIEAS në punimin e Milaim Sadiku, Shefqet Rashani, Kadri 

Berisha, Luljeta Pula, Avni Terziqi, “The Impact of Tailing the Industrial Park of 

Mitrovica in Air Pollution”, http://www.jieas.com/ 

3. Cituar në Environmental Policy-0508.484.01-02/.../Mining Pollution in Mitrovica; 

Group 9, Final Report on Nov.12.2012; Mining pollution in Mitrovica  
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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). 

 
-25.03.1985, Inxhinieri i diplomuar i teknologjisë, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 

Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-01.11.2007, Magjistër i inxhinierisë kimike, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Matalurgjisë; 

-21.09.2012, Doktori Shkencave Teknike, Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtima”, Fakulteti 

i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë në Mitrovicë;  

 

-1986-1995, Asistent në lëndët: “Bazat teorike të teknologjisë kimike”, “Elektrokimia” dhe 

“Elektrometalurgjia”, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe Matalurgjisë; 

-1995-2010, Asistent në lëndët: “Bazat teorike të teknologjisë kimike”, “Elektrokimia” dhe 

“Elektrometalurgjia”, "Termodinamika kimike", “Teoria e Reaktorëve Kimikë I”, “Planifikimi 

dhe Projektimi”, “Projektimi në Industrinë Ushqimore”, “Bilanci i Materies dhe Energjisë”, 

“Matematika në Inxhinierinë Kimike”, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Matalurgjisë; 

-2010-2013, Asistent në lëndët: “Trajtimi i Ujërave të Zeza”, “Trajtimi i Ujërave të Ndotura me 

Agjentë Organikë”, “Proceset Bioteknologjike në Industrinë Ushqimore”, “Proceset në 

Industrinë Ushqimore”.  

-2013-2017, Profesor Asistent në lëndët: “Trajtimi i Ujërave të Zeza”, “Inxhinieria Biokimike”, 

“Proceset në Industrinë Ushqimore”, “Inxhinieria e Reaktorëve Biokimikë”, Universiteti i 

Prishtinës Fakulteti i 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). 

 
-2013 e tutje Dekan i Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore, Universiteti i Mitrovicës “Isa 
Boletini”, 

-1985-1990, Drejtues i repartit për montimin e motobaterive “Trepça”, Menaxhimi dhe 
koordinimi i prodhimit, Industria e baterive “Trepça”, Mitrovicë; 

-2001-2009, Inxhinier për zhvillim, Projektimi i riparimeve dhe pajisjeve të reja në industrinë e 
baterive “Trepça” në Mitrovicë, Industria e baterive “Trepça”, Mitrovicë; 

-2009-2011, Zyrtar i lartë për mjedis në Trepçë, Menaxhimi dhe koordinimi i aktiviteteve në 
mbrojtjen e mjedisit në Trepçë, Industria e baterive “Trepça”.  
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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. Milaim Sadiku, studimet themelore, të magjistraturës dhe të doktoratës i ka bërë 

në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe i Metalurgjisë në Mitrovicë. 

-1990, Specializim në nivel ndërkombëtar për prodhimin e baterive “Dryfit”, Përftimi i baterive 

“Dryfit”, Industria e baterive “Trepça” dhe kompania “Sonenchain” nga Gjermania; 

-2009, Prodhimi bashkëkohorë i baterive të plumbit, teknologjitë e reja kontinuale, Industria e 

baterive “Trepça” dhe “Yigitaku”, në Ankara, Turkey; 

-2009, Specializimi në nivel ndërkombëtar në mbrojtjen e mjedisit, Menaxhimi dhe mbrojtja e 

mjedisit nga mbetjet industrial, Kompania “Dekonta”, Çeki dhe Ndërmarrja nën Administrim të 

AKP “Trepça”.  
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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). 

 

Nisur nga rezultatet e punës shkencore, profesionale dhe pedagogjike të kandidatit 

Prof.Ass.Dr.Milaim Sadiku. Ne  antarët e komisionit vlerësues bazuar në nenin 156 të Statutit të 

Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” konkludojmë se kandidati 

Prof.Ass.Dr.Milaim Sadiku i plotëson kushtet, për këto arsye:  

-Ka gradën e doktorit të shkencave teknike; 

-Tregon nivel të lartë dhe kompetencë akademike e përvojë shkencore; 

-Është mësimdhënës aktual i lëndëve të shpallura në konkurs;  

-Prof.Ass.Dr.Milaim Sadiku, për më shumë se tre dekada me rradhë, ka kaluar nëpër të gjitha 

thirrjet akademike, prej Asistentit, Ligjëruesit të Autorizuar e deri në thirrjen aktuale Profesor 

Asistent që e ka prej datës 25.09.2013; 

-Ka qenë aktiv me publikime të artikujve shkencorë në revista ndërkombëtare pas zgjedhjes së 

fundit; 

-Disa nga punimet e tija si autor dhe koautor janë cituar në punime shkencore të publikuara në 

revista shkencore të ndryshme dhe në punime të temave në nivelin bachelor, master dhe në 

doktorate;  

-Ka bë recenzione të punimeve shkencore për publikime në revistën ndërkombëtare JIEAS, 

-Ka përvojë në udhëheqjen e temave me kandidatët në nivelin e studimeve Bachelor-BSc, 

Master-MSc, si dhe ka qenë kryetar i Komisionit në mbrojtjen e disetacionit të doktoratës me 

titull “Metodat bashkëkohore të trajtimit të mbeturinave të ngurta në rajonin e Pollogut”, të 

kandidatit Asan Idrizi;  

-Ka kontribuar në avansimin dhe ngritjen e cilësisë së ligjërimit në lëndët e shpallura në konkurs 

si dhe ka treguar angazhim në hartimin e kurikulave-planprogrameve nga këto lëndë.  

-Nga zgjedhja e profesorit asistent (25.09.2013) ka treguar një aktivitet të dendur dhe punë 

kontinuale në fushën e edukimit dhe ngritjes së cilësisë mësimore, aplikimit të metodave të reja 

të studimeve sipas kërkesave aktuale në lëndët që konkuron. 
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PROPOZIM 

Mbështetur në Nenin 156 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, 

komisioni është i mendimit se Dr. Sc. Milaim Sadiku, ka një përvojë të pasur profesionale, 

shkencore dhe pedagogjike, gjë që argumentohet nga dokumentet e ofruara. Duke theksuar, se 

kandidati ka punime shkencore-hulumtuese dhe profesionale të fushës së ngushtë dhe përvojë të 

pasur të mësimdhënies dhe menaxhimit, ka qenë Asistent, Ligjërues i autorizuar dhe ka thirrjen 

Profesor Asistent, në grupin e lëndëve mësimore që konkurron, komisioni  vlerëson që kandidati 

i plotëson të gjitha kushtet e parapara me nenin 156 të Statutit të Përkohshëm të Universitetit të 

Mitrovicës “Isa Boletini”, mbi zgjedhjen në thirrje të mësimdhënësit.  

Prandaj, Komisioni vlerësues, ka nderin dhe kënaqësinë t‘i PROPOZOJË Këshillit të Fakultetit 

të Teknologjisë Ushqimore në Mitrovicë, përkatësisht Senatit të Universitetit të Mitrovicës “Isa 

Boletini”, që Dr. Sc. Milaim Sadiku, Profesor Asistent, ta zgjedh në thirrje, respektivisht t’i jep 

titullin akademik PROFESOR I ASOCUAR për lëndët: Proceset në industrinë ushqimore; 

Inxhinieria e reaktorëve biokimikë; Inxhinieria ushqimore; Inxhinieria biokimike; dhe Trajtimi i 

ujërave të zeza II.   

 

   

Nënshkrimet origjinale nga anëtaret e Komisionit vlerësues: 
 

  

 

1. Prof dr Blerim Baruti, Kryetar  ________________________________ 

  

 

2. Prof dr Ilirjan Malollari,  anëtar  ________________________________ 

 

 

3. Prof. Asoc. dr Nushe Lajçi, anëtar  ________________________________ 

 

Datë: 26/07/2017 


