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RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES PËR ZGJEDHJEN E STAFIT
AKADEMIK

Fakulteti I INXHINIERISË MEKANIKE DHE
KOMPJUTERIKE

Lënda/ët për të cilat është shpallur konkursi

Bazat  e  Informatikës  Inxhinierike,  Kompjuterika  II,

Mikroprocesorët  dhe  mikrokompjuterët  I,

Mikroprocesorët dhe mikrokompjuterët II, Programimi,

Bazat  dhe  strukturat  e  të  dhënave  dhe  Simulimet  me

kompjuter.
Kandidatët e paraqitur: 1. Besmir Sejdiu

2. Halil Sadiku
3. Egzon Qorraj

Komisioni vlerësues

1. Kryetar Prof. Ass. Dr. Muzafer Shala
2. Anëtar Prof. Ass. Dr. Faton Merovci
3. Anëtar Prof. Ass. Dr. Besim Xhafa
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 1
Emri dhe mbiemri Besmir Sejdiu
Datëlindja dhe vendlindja 13.07.1986
Grada shkencore Master i Shkencave të Inxhinierisë  Kompjuterike
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) /
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje) /
Universiteti/fakulteti/departamenti /
Arsimimi i lartë

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

Universiteti  i  Prishtinës,  FIEK,Inxhinieri
Kompjuterike,  Bachelor  i  Inxhinierisë
Kompjuterike, 2008, nota mesatare=9.33

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

Universiteti i Prishtinës, FIEK,Inxhinieri Kompju-
terike, Master i Shkencave të Inxhinierisë  Kompju-
terike, 2013, nota mesatare=9.68

Studimet  e  doktoratës-Universiteti,  Fakulteti,  departamenti,
titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati
ka doktorruar jashtë vendit)

Ne vitin akademik 2016/2017 është rexhistruar  në
doktoratë nëUniversitetin e Evropës Juglindore 

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 I:

Tabela I. Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas Udhëzimit
Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE NDËRKOMBËTARE
ME RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – (ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e
UA Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si
dhe Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 11.09.2018.

Nr
Autori/

ët Titulli i punimit
Platform

a

Koeficie
nti i

Revistës
(indeksi

mi) Revista

Vëllimi,
nr., faqet,

viti Linku identifikues1

1 Ahme
di, 
Figene
, Lule 
Ahme
di, 
Brend
an 
O'Flyn
n, 
Arianit
Kurti, 
Sylë 
Tahirs
ylaj, 
Eliot 
Bytyçi,
Besmi
r 

"InWaterSense
: An Intelligent 
Wireless 
Sensor 
Network for 
Monitoring 
Surface Water 
Quality to a 
River in 
Kosovo." 2018.

WorldCa
t

1 In Innovations 
and Trends in 
Environmental
and 
Agricultural 
Informatics,. 
IGI Global,

pp. 58-85 https://www.igi-
global.com/chapter/
inwatersense/207271

1 Komisioni vlerësues  është i  obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet  të të cilit  dëshmohet  indeksimi i  punimit
përkatësisht revistës në bazën e caktuar akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse
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Sejdiu,
and 
Astrit 
Salihu.

2

Bytyçi,
Eliot, 
Besmi
r 
Sejdiu,
Arten 
Avdiu, 
and 
Lule 
Ahme
di.

"SEMDPA: a 
semantic web 
crossroad 
architecture for
WSNs in the 
Internet of 
Things

WorldCa
t

1

." International
Journal on 
Semantic Web
and 
Information 
Systems 
(IJSWIS) 

13, no. 3 
(2017): 1-
21.

https://www.igi-
global.com/gateway/
article/188464

3

Ahme
di, 
Lule, 
Besmi
r 
Sejdiu,
Eliot 
Bytyçi,
and 
Figene
Ahme
di. 

"An integrated 
web portal for 
water quality 
monitoring 
through 
wireless 
sensor 
networks." Inte
rnational 

WorldCa
t

Journal of 
Web Portals 
(IJWP) 7, no. 1
(2015): 28-46.

4

5

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve.

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) dhe Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018 (nenet 5, 6,
7, 8 dhe 9).
Anëtarët e Komisionit  vlerësues mbajnë përgjegjësi  lidhur me saktësinë e  informatave për punimet e radhitura në këtë
tabelë. Kryetari i komisionit  mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e
recensionit. 
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I. 
(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, shtëpinë botuese,
"impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbështetur dhe i cili
mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhët të

bashkëngjiten në këtë raport)

Kandidati ka të publikuara disa punime shkencore.

Tabela II. Mentorimi 

Emri Mbiemri (i kandidatit)

Diploma/
Niveli i

studimit

Data e
regjistrimit/

lejimit të
punimit Në proces

Data e
përfundimit

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.

2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Në këtë pjesë të raportit shënohën 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).

Besmir  Sejdiu është  asistent  i  rregullt  në Universitetin  e  Mitrovicës nga viti  2015,  ndërsa  asistent  i
angazhuar në Universitetin e Prishtinës.
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Tabela  III.  Publikimet  e  monografive,  librave,  kapitujve  të  librave,  dispensave,
përkthimeve etj.

Nr Autori/ët Titulli i publikimit Lloji i publikimit

Shtëpia
botuese, vendi,

viti

1

2

3

4

5

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III.

Tabela  IV. Publikimet  nga  kongreset,  konferencat,  simpoziumet,  seminaret,  workshopet  në  nivel

ndërkombëtar dhe vendore

Nr Autori/ët Titulli i punimit
Konferenca,

simpoziumi etj.
Vëllimi, nr.,

faqet, viti

1

2

3

4

5

Tabela  V.  Ligjëratat-prezantimet  gojore  shkencore  në  konferenca,  simpoziume,  punëtori
shkencore dhe në universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit

N
r

Autorët (renditja si në
Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës

Lloji i ligjëratës
(Konferencë, Simpozium,

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi

1

2

3

4

5

5



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik 2018-2019

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore

N
r

Kontributi
(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit
Titulli i punimit të

recensuar

Revista e cila është
redaktuar ose për të
cilën është shkruar

recensioni Vendi, Viti

1

2

3

4

5

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).

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).
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 2
Emri dhe mbiemri Halil Sadiku
Datëlindja dhe vendlindja 20.7.1989

Grada shkencore
Master i Shkencës në Inxhinieri Elektrike dhe 
Kompjuterike

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) /
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje) /
Universiteti/fakulteti/departamenti /
Arsimimi i lartë

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

Universiteti  i  Prishtinës,  FIEK,Inxhinieri
Kompjuterike,  Bachelor  i   Inxhinierisë
Kompjuterike, 2011, nota mesatare=8.93

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

Universiteti i Prishtinës, FIEK,Inxhinieri Kompju-
terikeMaster i Shkencave të Inxhinierisë Kompju-
terike, 2017, nota mesatare=9.56

Studimet  e  doktoratës-Universiteti,  Fakulteti,  departamenti,
titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati
ka doktorruar jashtë vendit)

/

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti.  Të shtohën tabela, varësisht nga
numri i kandidatëve. 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I:

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas Udhëzimit

Administrativ Nr. 371 dt. 19.10.2017 dhe Rregullores sw UMIB, numër protokolli 1201, datë 11.09.2018.

N
r Autori/ët 

Titulli i
punimit

Platfo
rma

Koefici
enti i

Revistë
s

(indeks
imi) Revista

Vëllim
i, nr.,
faqet,

viti Linku identifikues2

1

Rexha, 
Blerim, 
Halil 
Sadiku, 
and 
Bujar 
Krasniqi.

"Using 
Record Level
Encryption 
for Securing 
Information in
Classified 
Information 
Systems." 

DOA
J

1

Natural 
and 
Engineeri
ng 
Sciences 

3, no.
2: 
207-
224.

http://dergipark.gov.tr/download/
article-file/474023

2

3

4

5

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve.

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) dhe Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018 (nenet 5, 6,

2 Komisioni vlerësues  është i  obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet  të të cilit  dëshmohet  indeksimi i  punimit
përkatësisht revistës në bazën e caktuar akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse

7
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7, 8 dhe 9).
Anëtarët e Komisionit  vlerësues mbajnë përgjegjësi  lidhur me saktësinë e  informatave për punimet e radhitura në këtë
tabelë. Kryetari i komisionit  mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e
recensionit. 
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I. 
(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, shtëpinë botuese,
"impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbështetur dhe i cili
mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhët të

bashkëngjiten në këtë raport)

Kandidati Halil Sadiku ka publikuar nje punim shkencor si bashkëautor, ku ky punim është i indekusar

në DOAJ.

Tabela II. Mentorimi 

Emri Mbiemri (i kandidatit)

Diploma/
Niveli i

studimit

Data e
regjistrimit/

lejimit të
punimit Në proces

Data e
përfundimit

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.

2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Në këtë pjesë të raportit shënohën 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).

9
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Tabela  III.  Publikimet  e  monografive,  librave,  kapitujve  të  librave,  dispensave,
përkthimeve etj.

Nr Autori/ët Titulli i publikimit Lloji i publikimit

Shtëpia
botuese, vendi,

viti

1

2

3

4

5

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III.

Tabela  IV. Publikimet  nga  kongreset,  konferencat,  simpoziumet,  seminaret,  workshopet  në  nivel

ndërkombëtar dhe vendore

Nr Autori/ët Titulli i punimit
Konferenca,

simpoziumi etj.
Vëllimi, nr.,

faqet, viti

1

2

3

4

5

Tabela  V.  Ligjëratat-prezantimet  gojore  shkencore  në  konferenca,  simpoziume,  punëtori
shkencore dhe në universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit

N
r

Autorët (renditja si në
Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës

Lloji i ligjëratës
(Konferencë, Simpozium,

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi

1

2

3

4

5

10
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Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore

N
r

Kontributi
(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit
Titulli i punimit të

recensuar

Revista e cila është
redaktuar ose për të
cilën është shkruar

recensioni Vendi, Viti

1

2

3

4

5

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).

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).

11
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti

Kandidati 3
Emri dhe mbiemri Egzon Qorraj
Datëlindja dhe vendlindja 6.02.1993

Grada shkencore
Master i Shkencave të Inxhinierisë Mekanike-
Programi Komunikacion

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) /
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje) /
Universiteti/fakulteti/departamenti /
Arsimimi i lartë

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

Universiteti  i  Prishtinës,  Fakulteti  i  Inxhinierisë
Mekanike,  Bachelor  i  Inxhinierisë  Mekanike-
Dretimi Komunikacion, 2014, nota mesatare=8.4

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë 
Mekanike, Masteri Shkencave të Inxhinierisë 
Mekanike-Programi Komunikacion, 2016, nota 
mesatare=9.81

Studimet  e  doktoratës-Universiteti,  Fakulteti,  departamenti,
titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati
ka doktorruar jashtë vendit)

/

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti.  Të shtohën tabela, varësisht nga
numri i kandidatëve. 

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I:

Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas Udhëzimit

Administrativ Nr. 371 dt. 19.10.2017 dhe Rregullores sw UMIB, numër protokolli 1201, datë 11.09.2018.

Nr Autori/ët Titulli i punimit Platforma

Koeficienti i
Revistës

(indeksimi) Revista

Vëllimi,
nr., faqet,

viti
Linku

identifikues3

1

2

3

4

5

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve.

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) dhe Rregulloren e UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018 (nenet 5, 6,
7, 8 dhe 9).
Anëtarët e Komisionit  vlerësues mbajnë përgjegjësi  lidhur me saktësinë e  informatave për punimet e radhitura në këtë
tabelë. Kryetari i komisionit  mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e
recensionit. 

3 Komisioni vlerësues  është i  obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet  të të cilit  dëshmohet  indeksimi i  punimit
përkatësisht revistës në bazën e caktuar akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse
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Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I. 
(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, shtëpinë botuese,
"impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbështetur dhe i cili
mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhët të

bashkëngjiten në këtë raport)

Tabela II. Mentorimi 

Emri Mbiemri (i kandidatit)

Diploma/
Niveli i

studimit

Data e
regjistrimit/

lejimit të
punimit Në proces

Data e
përfundimit

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.

2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Në këtë pjesë të raportit shënohën 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  Egzon  Qorraj  nga  viti  2016  është  bashkëpuntor  i  jashtëm  për  ushtrime  në  Fakultetin  e
Inxhinierisë Mekanike në Universitetin e Prishtinës.
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Tabela  III.  Publikimet  e  monografive,  librave,  kapitujve  të  librave,  dispensave,
përkthimeve etj.

Nr Autori/ët Titulli i publikimit Lloji i publikimit

Shtëpia
botuese, vendi,

viti

1

2

3

4

5

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të  radhitura në tabelën III.

Tabela  IV. Publikimet  nga  kongreset,  konferencat,  simpoziumet,  seminaret,  workshopet  në  nivel

ndërkombëtar dhe vendore

Nr Autori/ët Titulli i punimit
Konferenca,

simpoziumi etj.
Vëllimi, nr.,

faqet, viti

1

2

3

4

5

Tabela  V.  Ligjëratat-prezantimet  gojore  shkencore  në  konferenca,  simpoziume,  punëtori
shkencore dhe në universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit

N
r

Autorët (renditja si në
Ligjërate/Prezantim) Titulli i ligjëratës

Lloji i ligjëratës
(Konferencë, Simpozium,

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi

1

2

3

4

5
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Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore

N
r

Kontributi
(redaktor/rece

nsent) Autori/ët e punimit
Titulli i punimit të

recensuar

Revista e cila është
redaktuar ose për të
cilën është shkruar

recensioni Vendi, Viti

1

2

3

4

5

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).

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).
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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).

  Me vendimin me nr.  prot.  658 të  datës  5.10.2018 të  Këshillit  të Fakultetit  të  Inxhinierisë

Mekanike dhe Kompjuterike, jemi caktuar anëtar të komisionit vlerësues për kandidatët  të cilët

janë paraqitur në konkursin e shpallur me datën 13.09.2018 për zgjedhjen e personelit akademik

për  pozitën  asistent  për  lëndët:  Bazat  e  Informatikës  Inxhinierike,  Kompjuterika  II,

Mikroprocesorët  dhe  mikrokompjuterët  I,  Mikroprocesorët  dhe  mikrokompjuterët  II,

Programimi, Bazat dhe strukturat e të dhënave dhe Simulimet me kompjuter.

Në pozitën e cekur më lartë janë paraqitur kandidatët: Besmi Sejdiu, Halil Sadiku dhe Egzon

Qorraj.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatëve të paraqitur, Komisioni vlerësues konstaton:

Kandidati  Egzon  Qorraj  nuk  ka  drejtim  adekuat,  sepse  ka  përfunduar  Masterin  në

Komunikacion,  andaj   Komisioni  vlerësues  i  propozon Këshillit  të  Fakultetit  të  Inxhinierisë

Mekanike dhe Kompjuterike që ta refuzoj kërkesën e tij për tu zgjedhur asistent. 

Kandidatët Besmir Sejdiu dhe Halil Sadiku i plotësojnë të gjitha kriteret  dhe kërkesat e parapara

me  Statutin  të  Përkohshëm  të  Universitetit  të  Mitrovicës  “Isa  Boletini”,  neni  159,  për  tu

zgjedhur asistent. Duke pasë parasysh se në konkurs kërkohet vetëm 1 asistentë, Komisioni i jep

përparësi kandidatit Besmir Sejdiu meqë kandidati ka qenë asistent i rregullt në FIMK/UMIB

nga viti  2015,  ka të  rexhistruara  studimet  e  doktoraturës  dhe  ka  të  publikuara  disa  punime

shkencore.
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Duke u  bazuar  në  të  dhënat  e  mësipërme,  Komisioni  vlerësues  i  PROPOZON Këshillit  të

Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike që në thirjen e ASISTENTIT për lëndët:

Bazat e Informatikës Inxhinierike, Kompjuterika II, Mikroprocesorët dhe mikrokompjuterët I,

Mikroprocesorët dhe mikrokompjuterët II, Programimi, Bazat dhe strukturat e të dhënave dhe

Simulimet me kompjuter të zgjedhë Besmir Sejdiun.

Datë: 12/10/ 2018
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