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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 

Kandidati 1 
Emri dhe mbiemri  Malësore Pllana 

Datëlindja dhe vendlindja 12.06.1981, Prugovc, Prishtinë 

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)  Asistent 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është 
rizgjedhje) 

                                   2014  

Universiteti/fakulteti/departamenti 
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini” Fakulteti i 

Teknologjisë Ushqimore 

Arsimimi i lartë  

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

Universiteti i Prishtinës, FSHMN, Departamenti i 
kimisë, Inxhinier i kimisë, 2006 (studimet 4-
vjeçare), me notë mesatare 8.56. 

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

Universiteti i Prishtinës, FSHMN, Departamenti i 
kimisë, Master i Shkencave të kimisë, 2010. 

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

Kandidatja nuk ka dorzuar diplomë të Doktora-
turës. 

 
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 asistentë 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 2 // 

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

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 1 // 

Abstraktet nga konferencat shkencore ndërkombëtare si koautor 3 // 

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”  // // 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
3 

 

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 korrespodent i punimit me recension ndërkombëtar. 

 

 

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1. 
 (Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 

revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar 

dhe me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor 

impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 

pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 

duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 

Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 

raport) 
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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. Malësore Pllana-Zeqiri, Afërdita Nura-Lama, Mujë 

Plakolli, Fatlinda Tërmkolli, Fisnike Pllana, Lavdim Zeqiri, 

Eliza Avdiu. Complexion of Mn2+ ëith some Heterocyclic 

Ligands and their Antibacterial Activity, ISSN: 2277-3754 

ISO 9001-2008 Certified International Journal of 

Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 

3, Issue 5, November 2013.  http://www.ijeit.com  

 X  

2. Malësore Pllana-Zeqiri, Afërdita Nura-Lama, Mujë 

Plakolli, Lavdim Zeqiri, Fisnike Pllana, Sadije Nikshiq-

Kadriu. Complexion of Fe3+ with some Heterocyclic 

Ligands and their Antibacterial Activity, International 

Journal of Modern Organic Chemistry, 2012,  1(1):10-18, 

ISSN: 2166-0174, Florida USA. 

http://modernscientificpress.com/Journals/IJOrgChem.as

px  

 X  

3. Lavdim Zeqiri, Malsore Pllana, Sadije Kadriu, Kadri 

Berisha, Shukri Maxhuni, Water Quality in some Primary 

Schools in Shala e Bajgorës, International Journal of 

Chemistry. 2 (2) 2010, Canada www.ccsenet.org/ijc 

 X 
 

 

4. Ramiz Hoti, Hamit Ismaili, Naser Troni, Idriz Vehapi, 

Malesore Pllana, Veprim Thaci, SYNTHESIS OF SOME 

NEW 4-(BENZOTHIAZOLYLAMINO)-PYRAN-2-ONE 

DERIVATIVES AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY, 

Eur. Chemical Bulletin. 6, 5 (2017). 

DOI: http://dx.doi.org/10.17628/ecb.2017.6.196-200 

  

 X  

 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave të paraqitura në tabelën 2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 
revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar dhe 
me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor impakti), 
"impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 
pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 
duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 
Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport)  

Kandidatja është autore e parë në dy revista dhe koautore në dy të tjera. Revistat nuk 

kanë impakt faktor (Bazuar në listën: Incites Journal Citation Reports, Thomson 
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Reuters). Por të njejtat janë të indeksuara nga Google scholar, Chemical Abstracts 

Service (CAS), Chemical Abstract (CA), SciFinder, Directory of Open Access Journals 

(DOAJ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI). 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
6 

 

2. Pervoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

2007-2011-Asistent i ri për lëndët: Kimia dhe Kimia Aplikative 

2011-Asistent për lëndët kimia organike I dhe II 

2014- Asistent për lëndët kimia organike I dhe II. 

 
3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projekte te 
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 nuk ka dorëzuar dëshmi relevante për angazhime të këtilla. 

 

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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të 
dhënat dhe burimet mbështetëse për te dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport). 

01.10.2015-31.03.2016- Qëndrim gjashtë mujor në Universitetin e Mariborit, Slloveni-përmes programit 
JoinEU-SEE>PENTA. 
01.04.2016-30.07.2016- Qëndrim katër mujor në Universitetin e Mariborit, Slloveni-përmes programit 
CEEPUS. 
 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 2 
Emri dhe mbiemri              Blerta Salihu  

Datëlindja dhe vendlindja       29.10.1991, Mitrovicë                     

Grada shkencore 
Master i shkencës në Inxhinierinë e mbrojtjes 

mjedisit 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Kandidatja nuk ka dorëzuar dëshmi për thirrje 
akademike  

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, FSHMN, Departamenti i 
Biologjisë, Bachelor i Biologjisë, 2014. Nota 
mesatare 8.32. 

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

Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, FTU, Master i 
shkencës në Inxhinierinë e mbrojtjes mjedisit, 
2010. Nota mesatare 9.53. 

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

Kandidatja nuk ka dorëzuar diplomë të Doktora-
turës. 
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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
*
 // // 

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 // // 

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 vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 

revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar 

dhe me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor 

impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 

pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 

duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 

Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 

raport. 

Kandidatja nuk ka dorzuar asnjë punim për shqyrtim. 



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 

 

 
8 

 

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.     
 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave të paraqitura në tabelën 2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 
revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar dhe 
me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor impakti), 
"impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 
pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 
duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 
Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport)  
 

Kandidatja nuk ka dorëzuar punime për shqyrtim. 

 
2. Përvoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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 nuk kadorëzuar dëshmi për përvojë nëmësimdhënie universitare. 

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projekte te 
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 nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për angazhime të këtij niveli. 

 

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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të 
dhënat dhe burimet mbështetëse për te dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).  

Kandidatja nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për mobilitet të caktuar. 

 

 

 

 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 3 
Emri dhe mbiemri  Kastriot Ademi 
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Datëlindja dhe vendlindja                           11.05.1992, Ferizaj 

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë-Kimi Organike 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Kandidati nuk ka dorëzuar dëshmi për thirrje 
akademike  

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, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Bachelor i Kimisë Inxhinierike, 2013. Nota 
mesatare 8.31. 

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Master i Shkencave të Kimisë, Kimi Organike 
2015. Nota mesatare 9.59. 

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

Kandidatja nuk ka dorëzuar diplomë të Doktora-
turës. 

 
 
 
 
 

3. 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 // // 

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 // // 
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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 vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 

revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar 

dhe me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor 

impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 

pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 

duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 

Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 

raport. 

Kandidati nuk ka dorzuar asnjë punim për shqyrtim. 
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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 

2.     
 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave të paraqitura në tabelën 2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 
revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar dhe 
me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor impakti), 
"impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 
pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 
duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 
Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport)  
 

Kandidati nuk ka dorëzuar punime për shqyrtim. 

 
2. Përvoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

Kandidati nuk kadorëzuar dëshmi për përvojë nëmësimdhënie universitare. 

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projekte te 
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 nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për angazhime të këtij niveli. 

 

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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të 
dhënat dhe burimet mbështetëse për te dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).  

Kandidati nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për mobilitet të caktuar. 

 

 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 4 
Emri dhe mbiemri                             Arbër Frangu  

Datëlindja dhe vendlindja          03.09.1991, Sllatinë e Poshtme, Ferizaj                 

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Kandidati nuk ka dorëzuar dëshmi për thirrje 
akademike  
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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, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Bachelor i Kimisë Inxhinierik, 2013. Nota mesatare 
8.88. 

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Master i Shkencave të Kimisë, Kimi Analitike dhe 
Mjedisore, 2016. Nota mesatare 9.24. 

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

Kandidati nuk ka dorëzuar diplomë të Doktora-
turës. 

 
 
 
 
 

4. 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 1 1 

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 // // 

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”  // // 
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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 vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 

revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar 

dhe me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor 

impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 

pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 

duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 

Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 

raport. 

Revista eshte e indeksuar në web of science.  
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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 

Milan Sýs; Radovan Metelka; Arbër Frangu; Karel Vytřas; Tahir 
Arbneshi “Electrochemical Study of Trametes Versicolor Laccase 
Compatibility to Different Polyphenolic Substrates”, 
Chemosensors, 2017, 5(1), 9. 10.3390/chemosensors5010009 

 X  

 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave të paraqitura në tabelën 2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 
revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar dhe 
me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor impakti), 
"impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 
pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 
duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 
Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport)  
 

Kandidati në punimin e dorzuar është vetëm koautor. 

 
2. Përvoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

1.10.2016-30.06.2017-Asistent i angazhuar në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, UP. 

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projekte te 
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 nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për angazhime të këtij niveli. 

 

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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të 
dhënat dhe burimet mbështetëse për te dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).  

01.10.2014-01.10.2014- Qëndrim një mujor në Universitetin e Pardubices, Çeki-përmes programit 
CEEPUS. 
02.03.2015-31.03.2015- Qëndrim një mujor në Universitetin e Gracit, Austri-përmes programit CEEPUS. 

 

 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 5 
Emri dhe mbiemri  Kushtrim Berisha 
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Datëlindja dhe vendlindja                         27.08.1986, Mitrovicë   

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Kandidati nuk ka dorëzuar dëshmi për thirrje 
akademike  

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, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Bachelor i Kimisë Inxhinierike, 2009. Nota 
mesatare 8.12. 

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Master i Shkencave të Kimisë, Kimi Analitike dhe 
Mjedisit, 2011. 

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

Kandidati nuk ka dorëzuar diplomë të Doktora-
turës. 

 
 
 
 
 

5. 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 // // 

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 // // 
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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 vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 

revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar 

dhe me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor 

impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 

pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 

duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 

Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 

raport. 

Kandidati nuk ka dorzuar asnjë punim për shqyrtim. 
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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 

3.     
 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave të paraqitura në tabelën 2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 
revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar dhe 
me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor impakti), 
"impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 
pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 
duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 
Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport)  
 

Kandidati nuk ka dorëzuar punime për shqyrtim. 

 
2. Përvoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

Kandidati nuk kadorëzuar dëshmi për përvojë nëmësimdhënie universitare. 

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projekte te 
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 nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për angazhime të këtij niveli. 

 

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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të 
dhënat dhe burimet mbështetëse për te dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).  

Kandidati nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për mobilitet të caktuar. 

 

 

 

Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti 
Kandidati 6 
Emri dhe mbiemri                 Adil Oruqaj 

Datëlindja dhe vendlindja                 05.12.1987, Lubiqevë-Prizren           

Grada shkencore Master i Shkencave të Kimisë 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) 
Kandidati nuk ka dorëzuar dëshmi për thirrje 
akademike  
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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, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Bachelor i Kimisë, 2011. Nota mesatare 8.2. 

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave 
Matematike Natyrore, Departamenti i Kimisë, 
Master i Shkencave të Kimisë, Kimi Analitike dhe 
Ambientale 2015. Nota mesatare 9.29. 

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

Kandidati nuk ka dorëzuar diplomë të Doktora-
turës. 

 
 
 
 
 

6. 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 // // 

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 // // 
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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 vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 

revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar 

dhe me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor 

impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 

pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 

duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 

Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 

raport. 

Kandidati nuk ka dorzuar asnjë punim për shqyrtim. 
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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 

    
 
 
Diskutim/interpretimi të dhënave të paraqitura në tabelën 2. 
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e më sipërme, duke dhënë informata për: 
revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallim i i revistës me recension ndërkombëtar dhe 
me faktor impakti me revizion e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar dhe faktor impakti), 
"impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese,"impact factorin"personal, etj. duke marrë 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). Anëtarët e komisioneve vlerësuese duhet të kenë kujdes që 
pjesëmarrja në konferenca dhe abstraktet nga konferencat,  nuk mund të paraqiten si punime shkencore. Komisioni 
duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin është mbështetur, i cili mund të verifikohet. 
Argumentetrelevantepërtëdhënatdheburimetmbështetësepërtëdhënateparaqitura duhet të bashkëngjiten në këtë 
raport)  
 

Kandidati nuk ka dorëzuar punime për shqyrtim. 

 
2. Përvoja në mësimdhënie universitare 
(Ne këtë pjesë të raportit shënohen 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). 

Kandidati nuk kadorëzuar dëshmi për përvojë nëmësimdhënie universitare. 

 
3.Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në 
hulumtim 

(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udhëheqëse, projektet shkencore dhe projekte te 
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 nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për angazhime të këtij niveli. 

 

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 qëllime pedagogjike shkencore, qëndrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të 
dhënat dhe burimet mbështetëse për te dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).  

Kandidati nuk ka dorëzuar asnjë dëshmi për mobilitet të caktuar. 

 

 

 

 

 

5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i cili propozohet) 

(Anëtarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër për titullin i cili propozohet. 

Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë propozimin e tyre vetëm për nje kandidat për nje pozitë(ose 
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për më tepër kandidatë, nëse ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni vlerësues përmbledh të dhënat për 

kandidatët që kanë aplikuar dhe sjell konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe titullin në të cilin 

propozohet (sipas kërkesave të konkursit, Statutit dhe 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 veç (për te gjithë kandidatë të cilët i plotësojnë kushtet për aplikim sipas Statutit dhe konkursit). 

Në konkurs janë paraqitur gjashtë kandidatë. Kandidatja Blerta Salihu nuk i plotëson kushtet ligjore 

bazuar në statutin e UMIB-it neni 159 pika 1.1. kandidatja nuk ka të përfunduara studime master në 

drejtimin përkatës gjegjësisht për ato lëndë për të cilat është shpallë konkursi. Kandidatët tjerë në tërësi i 

plotësojnë kushtet ligjore sipas statutit të UMIB-it. Kandidatët Malsore Pllana dhe Arbër Frangu kanë 

notën mesatare në studime Bachelor dhe Master mbi 8 dhe poashtu kandidatët i kanë të regjistruara 

studimet e Doktoratës pranë departamentit të kimisë në FSHMN, UP. Sipas statutit të UMIB-it rizgjedhja 

në pozitë të Asistentit është e kushtëzuar me regjistrimin në Doktoratë (neni 159 alinea 1.3).  

Bazuar në të dhënat e kandidatëve të paraqitur në konkurs, kandidatja Malsore Pllana ka një përparsi të 

dukshme ndaj kandidatëve të tjerë marrë në konsideratë publikimet, pjesmarjes në konferenca, 

mobilitetit dhe përvojës së saj në mësimdhënje Universitare e zgjedhur në pozitë të Asistentit për lëndë 

nga fusha e kimisë që nga viti 2007.  

Duke marrë parasysh të gjitha të dhënat e lartpërmendura, komisioni recensues në mbështetje të 

dispozitave të Statutit të Universitetit të Mitrovicës (neni 159) i propozon Këshillit të Fakultetit të 

Teknologjisë Ushqimore që Msc. Malsore Pllana ta zgjedhë në thirrje Asistent për lëndët: Kimi e 

përgjithshme, kimi inorganike, Kimi Organike I, Kimi Organike II. 

 

 

Nënshkrimet origjinale nga anëtaret e Komisionit vlerësues: 
 

 

 

1. Prof. Asoc. dr. Aziz Behrami, Kryetar ________________________________ 

  

 

2. Prof.Ass. dr. Fatos Rexhepi, Anëtar ________________________________ 

 

 

3. Prof. Ass. dr. Ali Sadiku, Anëtar   ________________________________ 

 

Datë: 31/07/ 2017 


