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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri Valdet Gjinovci 

Datëlindja dhe vendlindja 05.11.1971  Makërmal 

Grada shkencore Dr. Sc 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) Profesor Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

15.05.2013 

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Prishtinës / Fakulteti i Gjeoshkencave 
dhe Teknologjisë/Teknologji  

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti Bujqësor i Tiranës,  
Fakulteti i Mjekësisë Veterinare, 
1997, 

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

Universiteti Bujqësor i Tiranës,  

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare,  

Departamenti i Shëndetit Publik Veterinar,  

Master i Shkencës në Sigurinë Ushqimore, 

2007, 

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

Universiteti Bujqësor i Tiranës,  

Fakulteti i Mjekësisë Veterinare,  

Departamenti i Shëndetit Publik Veterinar 

Doktor i Shkencës në Sigurinë Ushqimore 

2011, 

(Nostrifikimi Ref: 6/362, datë: 23/01/ 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
*
 1 3 

Publikimet shkencore në revistat me “impact faktor” si koautor 3 3 

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si autor kryesor 4  

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor 3  

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)   

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 4 1 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 1 2 

Monografitë shkencore si autor kryesor   

Monografitë shkencore si koautor   
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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) 

 

 

Në bazë të dhënave të ofruara, kandidati ka publikuar një numër të konsiderueshëm artikujsh 

në cilësinë e autorit dhe bashkëautorit, në revista shkencore me recension ndërkombëtar të 

indeksuara me impakt faktor, dhe me kontribut të kënaqshëm në fushën të cilat janë subjekt i 

përzgjedhjës.  
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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. Valdet Gjinovci1, Alush Musaj1, Kujtim Uka2, Festim Rexhepi2, 
“Agriculture Land Pollution Survey in Kosovo” Albanian Journal 
of Agricultural Sciences (AJAS), Special Edition Online, Bio-
thechnology in Agriculture. Agriculture University of Tirana. 
ISSN: 2218-2020, Volume XVI (2017), Pages 523-528. 
https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/rssb/ 

0.987   

2. Valdet Gjinovci1, Alush Musaj1, Fillojetë Rrustemaj2, 

“Evaluation of the presence of Staphylococcus aureus 
coagulase-positive in Food Products”  Albanian Journal of 
Agricultural Sciences (AJAS), Special Edition Online, 
Biothechnology in Agriculture. Agriculture University of Tirana. 
ISSN: 2218-2020, Volume XVI (2017), Pages 529-534. 

https://sites.google.com/a/ubt.edu.al/rssb/  

0.987   

3. Valdet Gjinovci1, Alush Musaj1, Kujtim Uka2, Festim Rexhepi2, 
“Monitoring the Quinolones in Bovine Milk in Kosovo” 
Proocedings of the 63th  Scientific Conference with International 
Participation “Food Science, Engineering and Technology-2016 
UFT, University of Food Technology, Plovdiv, Bulgaria. ISSN: 
1314-7102, Volume LXIII (2017) , Issue 1, Page 133-136. 

0.233   

Të dhënat për punimet si koautor    

1. Festim Rexhepi1, Bizena Bijo2, Alush Musaj3, Valdet 
Gjinovci3,  Kujtim Uka1 “Monitoring of Trenbolone on Bovine 
Meat in Kosovo”Proocedings of the 63th  Scientific Conference 
with International Participation “Food Science, Engineering and 
Technology-2016 UFT University of Food Technology, Plovdiv, 
Bulgaria. ISSN: 1314-7102, Volume LXIII (2017) , Issue 1, Page 
215-221. 

0.233   

2. Festim Rexhepi1, Bizena Bijo2, Alush Musaj3, Valdet 
Gjinovci3, Kujtim Uka1  “Monitoring of Stilbenes (Group A-1) on 
Bovine in Kosovo” Albanian Journal of Agricultural Sciences 
(AJAS), Special Edition Online, Biothechnology in Agriculture. 
Agriculture University of Tirana. ISSN: 2218-2020, Volume XVI 
(2017), Pages 535-539. 

0.987   

3. Boris Yakobsona, Izedin Gogab, Conrad M. Freulingc, Anthony 

R. Fooksd,j,Valdet Gjinovcie, Beqe Hulajb, Daniel Hortond,i, 

Nicholas Johnsond,Jeton Muhaxhirif, Ilir Recicaf, Dan Davida, 

Richard O’Flahertyf,g,Nick Taylorh, Tony Wilsmoreh, Thomas 

Müllerc,
∗
 “Implementation and monitoring of oral rabies 

vaccination of foxes inKosovo between 2010 and 2013 - An 

international and intersectorial effort” International Journal of 

Medical Microbiology. (Int J Med Microbiol) (Elsevier). (2014) 

October. 304 (7) : 902-10. doi: 10.1016/j.ijmm. 2014.07.009.  

Epub 2014 Jul 25. 

2.248   
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https://www.google.com/#q=journal+of+medical+microbiology+impac

t+factor. 

Abstrakt:    

1. Valdet Gjinovci1*, Alush Musaj1, Kujtim Uka2“Detailed survey 
on agriculture land pollution in Kosovo” 1st International Black 
Sea Congress “Environmental Sciences - IBCESS” Giresun, 
Turkey.31 Agust - 03 September 2016. 

 X  

2. Lorikë Salihu, Dilaver Salihhu, Alush Musaj, Valdet Gjinovci. 
“Evaluation of physicochemical composition of cow’s milk based 
on race (Simmental combined and Hollshtaj-frizia) and animal 
nutrition”Proocedings of the 63th  Scientific Conference with 
International Participation “Food Science, Engineering and 
Technology-2016 UFT University of Food Technology, Plovdiv, 
Bulgaria. 21-22 October, 2016. 

 X  

3. Alush Musaj, Valdet Gjinovci, Dilaver Salihu, Bahtir Hyseni. 
“Identification of Salmonella spp. in cow fresh milk during the 
production of craft ice-cream” Union of Scientists in Bulgaria, 
Plovdiv. 15-16 June 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 
duhet të bashkëngjiten në këtë raport) 
 

 

Punimet e publikuara të kandidatit si autor i parë dhe bashkëautor, janë publikuar në revista 

ndërkombëtare si vijon: i).Albanian Journal of Agricultural Sciences (AJAS) ISSN: 2218-2020; 

ii).Proocedings of Scientific Conference with International Participation “Food Science, 

Engineering and Technology (UFT) ISSN: 1314-7102; iii).Int.J.Med.Microbiology (Elsevier) 304 

(7):902-10.doi:10.1016/j.ijmm.2014.07.009. Kandidati poashtu ka marrë pjesë në konferenca  

ndërkombëtare me karakter shkencor dhe profesional.  
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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). 

 

Në CV e kandidatit deklarohet dhe ofrohet dëshmi se ka përvojë akademike fillimisht si asistent 

dhe ligjerues dhe pastaj mësimdhënës me titullin Profesor Asistent.  

 

Tetor 2013 - Maj 2017: Profesor Asistent-Dr.sc.,Universiteti i Mitrovicës, Fakulteti i 

Teknologjisë Ushqimore, Departamenti i Teknologjisë. Mbajtja e ligjeratave në lëndët: Ekologjia 

në Industrinë Ushqimore (2+0) (Bch); Paketimi dhe Deponimi në Industrinë Ushqimore (2+0) 

(Bch); Bazat e Toksikologjisë (3+0) (Bch); Toksikologjia e Ushqimit (2+0) (Msc); Toksikologjia e 

Mjedisit (2+0) (Msc).  

  
Tetor 2011 - Maj 2013:  Ligjerues i Autorizuar-Dr.sc.,Universiteti Prishtinës, Fakulteti i 

Gjeoshkencave dhe Teknologjisë- Mitrovicë, Departamenti i Teknologjisë, Drejtimi Inxhinieri 

Ushqimore. Mbajtja e ligjeratave në lëndët: Toksikologjia e Ushqimit (3+0) (BSc); Toksikologjia 

e Ushqimit (2+0) (MSc); dhe ushtrimeve në lëndët: Mikrobiologjia e Ushqimit (0+2) (Bch); 

Kontrolli i Cilësisë së Produketve Ushqimore (0+2) (Bch & MSc); Mikrobiologjia Industriale 

(0+2) (Bch);  

Tetor 2010-Maj 2011: Asistent i angazhuar-Msc.,Universiteti Prishtinës, Fakulteti i 

Gjeoshkencave dhe Teknologjisë - Mitrovicë, Departamenti i Teknologjisë, Drejtimi Inxhinieri 

Ushqimore. Mbajtja e ushtrimeve dhe praktikave në lëndët: Mikrobiologjia e Përgjithshme (0+2) 

(Bch);  Kontrolli i Cilësisë së Ushqimit (0+2) (Bch); Toksikologjia e Ushqimit (0+2) (Bch); 

Kontrolli i Cilësisë së Produkteve Ushqimore (0+2) (Msc). 
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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 siç paraqitet edhe në CV ka përvojë të madhe në cilësinë e udhëheqësit më të lartë 
administrativ në Autoritetin Kompetent të Kosovës për sigurinë ushqimore prej vitit 2009, i cili 
vazhdon aktualisht. Si titullar, kandidati ka bashkëmenaxhuar një numër të konsiderueshëm 
projektesh që lidhen me fushën e sigurisë ushqimore dhe që janë të atashuara në Agjencinë e 
Ushqimit dhe Veterinarisë, dhe të financuara nga Komisioni Europian por edhe më gjerë. 
Padyshim që kandidati krahas komenaxhimit të tyre me partnerët ndërkombëtar, vazhdimisht 
ka dhënë kontributin e tij profesional. Ka marrë pjesë në shumë grupe punuese për draftimin e 
legjislacionit të fushës, ka marr pjesë aktive në trajnimet profesionale dhe vizita të ndryshme 
me interes brenda dhe jashtë vendit. 

Këtë e pasqyrojnë të dhënat e paraqitura si me poshtë; 

Shkurt 2012 - Shkurt 2014  

Prishtinë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë – ZKM, Udhëheqës i projektit të sigurisë 
ushqimore “ Mbështetje e Mëtutjeshme për Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, 
projekt i financuar nga Komisioni Evropian, Mbikëqyrja e Implementimit të Projektit. 

Shkurt 2013 - Janar 2016  

Prishtinë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë – ZKM, Udhëheqës i projektit të shëndetit të 
kafshëve “Eradikimi i Mortajës Klasike të Derrave dhe Tërbimit në Kafshët e Egra“, projekt i 
financuar nga Komisioni Evropian, Mbikëqyrja e Implementimit të Projektit. 

Prill 2015 - Shkurt 2017  

Prishtinë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë – ZKM, Udhëheqës i Projektit, “Asistenca 
Teknike për Drejtorinë e Shëndetit të Kafshëve dhe Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë, 
projekt i financuar nga Komisioni Evropian, Mbikëqyrja e Implementimit të Projektit. 

Shkurt 2016 - vazhdon  

Prishtinë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë – ZKM, Udhëheqës i Projektit Mbështetje e 
Laboratorit të Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës, projekt i financuar nga Komisioni 
Evropian, Mbikëqyrja e Implementimit të Projektit. 

Janar 2017 - vazhdon  

Prishtinë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë – ZKM, Udhëheqës i Projektit ”Mbështetja në 
zhvillimin dhe zbatimin e sigurisë ushqimore, kontrolleve sanitare dhe fitosanitare” projekt i 
financuar nga Komisioni Evropian, Mbikëqyrja e Implementimit të Projektit. 
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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). 

 

 
Studimet themelore, të nivelit master dhe ato të doktorraturës i ka përfunduar në Universitetin 
Bujqësor të Tiranës. Poashtu ka ndjekur shumë kurse profesionale dhe edukativo-arsimore 
kryesisht në vendet perendimore.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
9 

 

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). 

 

5.1. Mendimi dhe Vlerësimi 
Në bazë të dhënave biografike të kandidatit, Komisioni recensues-profesional pas shqyrtimit të 
materialit të paraqitur në konkurs konstaton se:  
 
I. Kandidati Prof. Ass. Dr. Valdet Gjinovci i plotëson të gjitha kushtet formale - juridike, të 
parapara me nenin 156 të Statutit të përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, pasi që:  
 

1. Ka përvojë akademike nga viti 2009, si asistent i angazhuar, ligjërues i autorizuar dhe 

profesor asistent. 

2. Ka dëshmuar aftësi në mësimdhënie, raport korrekt me stafin akademik, administrativ, 

menaxhmentin e universitetit dhe fakultetit.  

3. Ka treguar personalitet, integritet, objektivitet, pavarësi akademike dhe pedagogjike. 

 

Komisioni profesional, ka nderin dhe kënaqësinë ti propozoj Këshillit të Fakultetit të Teknologjisë 

Ushqimore  në Mitrovicë dhe Senatit të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini” që Prof. Ass. Dr. 
Valdet Gjinovci ta zgjedh në thirrje respektivisht t'i jepet titulli akademik Profesor i Asocuar  për 

lëndët: Toksikologjia e Ushqimit; Teknologjia e Paketimit dhe Deponimit; Ekologjia në Industrinë 

Ushqimore; Toksikologjia e Mjedisit; Bazat e Toksikologjisë në Fakultetin e Teknologjisë 

Ushqimore.  

 
 
Nënshkrimet origjinale nga anëtaret e Komisionit vlerësues: 
 

 

1. Prof.Dr.Di laver Salihi, Kryetar ________________________________ 

  

 

2. Prof.Dr.Bizena Bijo, Anëtar  ________________________________ 

 

 

3. Prof.Dr.Asoc.Alush Musaj, Anëtar ________________________________ 

 

Datë: 31/07/ 2017 


