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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 1
Emri dhe mbiemri Fisnik Osmani 
Datëlindja dhe vendlindja 31.03.1988
Grada shkencore Doktor i shkencave teknike
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 , Fakultetin e Inxhinierisë 

Mekanike Prishtinë. Departamenti: Termoteknikë e
Termoenergjetikë. Bachelor i makinerisë. 2010. 

9.37

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

Universiteti i Prishtinës ,  Fakultetin e Inxhinierisë
Mekanike Prishtinë. Departamenti: Termoteknikë e
Termoenergjetikë. Teknika e ngrohjes  dhe ter-
moenergjetika Bachelor i shkencës. 2013. 9.47

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

Ss. Cyril and Methodius University, Skopje 
Fakulteti i Inxhinirisë Mekanike – Inxhinieri Indus-
triale dhe Menaxhment. Doktor i shkencave teknike
ne  fushën  e  inxhinierisë  industriale  dhe  menaxh-
ment.  2018.  Vendimi  i  leshurar  nga  Keshilli
Shteteror per njohjen te diplomave dt. 05/09/2018.
Ref. Nr. 6-3453

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: 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.

N
r Autori/ët 

Titulli i
punimit Platforma

Koeficie
nti i

Revistës
(indeksi

mi) Revista
Vëllimi, nr.,

faqet, viti Linku identifikues1

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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1

Msc. F. 
Osmani 

Msc. A. 
Zeqiri

Application of
goal 
programming 
methods in 
managing 
thermal 
energy 
projects - case 
study 
changing 
radiators in 
district heating
buildings

SCOPUS 1

International 
Journal of 
Mechanical 
Engineering 
and 
Technology 
(IJMET)

Volume 9, 
Issue 6, 
June 2018, 
pp. 74–82. 
2018

https://
www.scopus.com/
authid/detail.uri?
authorId=57191851
231

2

MSc. 
Fisnik 
Osmani

The 
importance 
of human 
resources for 
companies 
with energy 
profiles and 
their 
influence in 
raising the 
operating 
efficiency

DOAJ

1

Review of 
Innovation 
and 
Competitivene
ss, University 
of Pula, 
Croatia

Volume 2
Issue 2,
2016.

Page 115-
124

https://doaj.org/
article/
fb94d80bb9894638
a69be2154f1ca66b

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. 

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 botuara dy punime në revista te indeksuara sipas kritereve te përcaktuara në Statutin e

UMIB -it 

Nje (1) punim në revistën International Journal of Mechanical Engineering and Technology (IJMET), si
autor i  kryesorë me temën  “Application of  goal programming methods in managing thermal energy
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projects - case study changing radiators in district heating buildings”, Volume 9, Issue 6, June 2018, pp.
74–82. 2018. Punimi eshte i indeksuar ne platformën SCOPUS – me koeficient te revistës 1. Linku në të
cilën mund të shkarkohet punimi https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57191851231

Nje (1) punim në revistën Review of Innovation and Competitiveness, University of Pula, Croatia, si
autor i kryesorë me temën “The importance of human resources for companies with energy profiles and
their influence in raising the operating efficiency”, Volume 2 Iissue 2, 2016 – pp. 115-124. Punimi eshte
i indeksuar ne platformën  DOAJ – me koeficient te revistës 1. Linku në të cilën mund të shkarkohet
punimi https://doaj.org/article/fb94d80bb9894638a69be2154f1ca66b 

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).

 Universiteti i Mitrovicës“Isa Boletini”, Fakulteti  i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike –
Mitrovicë (03.10.2017 – 03.10.2020) - Asistent i zgjedhur për grup lëndësh në termoenergjetikë. 

 Universiteti i Mitrovicës“Isa Boletini”, Fakulteti  i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike –
Mitrovicë (01.10.2014 - 30.09.2017) - Asistent i zgjedhur për grup lëndësh në termoenergjetikë. 

 Universiteti i Mitrovicës“Isa Boletini”, Fakulteti  i Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike –
Mitrovicë  (01.10.2013  -  31.05.2014)  -  Asistent  i  angazhuar  për  lëndët  Termodinamikë  dhe
Mekanika e Fluideve 

 Univeristeti  i  Prishtinës  “Hasan  Prishtina”,  Fakulteti  i  Inxhinierisë  Mekanike  –  Prishtinë
(2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018) - Asistent i angazhuar për lëndët në programin e
studimeve Termoteknikë dhe Teroenergjetikë, përkatësisht në programin Termoenergjetika dhe
Energjia e Ripërtritshme për lëndët: Mekanika e fluideve, Hidraulika dhe termoteknika, Energjia
nga biomasa dhe mbeturina, Analiza hidraulike e rrjeteve termike, Pajisjet e ftohjes, Tubacione,
Enet  nen  shtypje,  Teknikat  e  djegies,  Sistemet  e  qendrueshme  ne  energjetike,  Operacione
mekanike  dhe  hirdaulike,  Modelimi  dhe  optimimi  ne  termoenergjetike,  Menaxhimi  ne
energjetike. 

 I angazhuar për ligjërata të besuara në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike -
Mitrovicë në lëndët: 
- Mekanika e Fluideve (2016-2017)
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- Informatika në biznes (2017-2018 / 2018-2019) 
- Bazat e Inxhinierisë Ekonomike (2017-2018 / 2018-2019)

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
Dr.Sc. Avni Terziqi 
Msc. Fisnik Osmani

MEKANIKA E FLUIDEVE 
– PËRMBLEDHJE 
DETYRASH ME BAZAT 
TEORIKE ( Ne procedure 
botimi )

TEKS UNIVERSITAR

NE PROCES 

(Recensioni i 
perfunduar) 

2
Prof. Dr. Avni Terzqi
Msc. Fisnik Osmani

SISTEMET 
HIDRAULIKE DHE 
PNEUMATIKE

DISPENSË
MITROVICË, 
2015

3
Prof.Dr Avni Terziqi 
Msc. Fisnik Osmani

MODELIMI DHE 
OPTIMIZIMI

DISPENSË
MITROVICË, 
2017

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

N
r

Autori/
ët Titulli i punimit Konferenca, simpoziumi etj.

Vëllimi,
nr., faqet,

viti

1

Msc. F. 
Osmani
, Prof. 
Dr. A. 
Kochov

The sustainable supply of thermal 
energy, planning and decision 
making by using Analytic Hierarchy 
Process

17th International multidisciplinary
scientific geoconference.Section

Environmental Economics 

(Indeksuar ne SCOPUS –
Koeficienti 1)

https://www.scopus.com/authid/detai
l.uri?authorId=57191851231

Volume 
17, 2017.
Page 
973-980

2

Msc. 
Driton 
Hyseni, 
Msc 
Betim 
Shabani,
Msc 
Fisnik 
Osmani

Analysis of Energy Efficiency in 
Public Buildings – Case study 
Kosovo

17th International multidisciplinary
scientific geoconference.Section

Environmental Economics 

( Indeksuar ne SCOPUS –
Koeficienti 1)

https://www.scopus.com/authid/detai
l.uri?authorId=57191851231

Volum
e 17, 
2017. 
Page 
35-42
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3

Msc. F. 
Osmani
, Prof. 
Dr. A. 
Kochov

The case study for the importace of 
teamwork in managing engineering 
projects with enery profiles 

16th International multidisciplinary
scientific geoconference & expo  

( Indeksuar ne WorldWideScience
– Koeficienti 0.85)

https://worldwidescience.org/wws/
desktop/en/results.html

Volume 
II, 2017, 
Page 639 
– 646

4
Msc.F.
Osmani

Analysis of input and output 
parameters in two thermal stations of
cogeneration system.

16th International multidisciplinary
scientific geoconference & expo

sgem expo  

( Indeksuar ne EBSCOhost –
Koeficienti 1)

http://connection.ebscohost.com/c/
articles/118411696/analysis-input-

output-parameters-two-thermal-
stations-cogeneration-system

Volume 
III, 2017, 
Page 27 – 
34

5

MSc. 
Fisnik 
Osmani
- Msc. 
Atanas 
Kochov 

The importance and the impact of 
the cogeneration project in reducing 
atmospheric emissions in the city of 
Prishtina

The 13th International Conference
of Young Scientists on Energy Issues

Lithuania
/ Kaunas 
26-27 
Maj 
2016. 
Page.371
-378

6

Msc. 
Fisnik 
Osmani
, Msc. 
Betim 
Shabani

Application of Multi Criteria 
Decision Making – AHP Method in 
Sustanable thermal energy

Third  Internation Conference of
Applied Sciences , STATE

UNIVERSITY OF TETOVA -
Faculty of Applied Sciences

supply of thermal energy

Tetovë 
19-20 
May 
2017

7

MSc. 
Fisnik 
Osmani

Aplikimi i metodës shumëkriteriale 
(MCDM) për vendimmarrje në 
planifikimin e qendrueshëm të 
energjisë termike

Konferenca Vjetore e Shkencës
“Java e Shkencës” 2017

Prishtinë,
2017

8

MSc. 
Fisnik 
Osmani-
Msc. 
Rina 
Voca  

Rast studimi. Rëndësia e prodhimit 
të kombinuar të energjisë - 
kogjenerimit në reduktimin e 
emetimeve të gazrave për qytetin e 
prishtinës

Second  Internation Conference of
Applied Sciences , STATE

UNIVERSITY OF TETOVA -
Faculty of Applied Sciences

Tetovë 
14-15 
May 
2016

9 MSc. 
Fisnik 
Osmani

Analysis of input and output 
parameters in two thermal stations of
cogeneration system

First Internation Conference of
Applied Sciences , STATE

UNIVERSITY OF TETOVA -

Tetovë 8-
9 May 
2015. pg.
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Faculty of Applied Sciences 74

10

MSc. 
Drenush
a 
Krasniqi
, MSc. 
Fisnik 
Osmani
, MSc. 
Shukri 
Krasniqi

Analiza e rrjetit për furnizim me 
energji termike për Qytetin e 
Prishtinës.

Konferenca “Energjetika dhe mjedisi
për zhvillim të Qëndrueshëm”,

Akademia e Shkencave dhe e Arteve
e Kosovës – ASHAK (i pranuar për

botim në revistën “Kërkime”)

2013, 
Prishtinë

11

MSc. 
Fisnik 
Osmani
, MSc. 
Drenush
a 
Krasniqi
, MSc. 
Shukri 
Krasniqi

Analiza e pajisjeve për matjen e 
shpenzimit të energjisë termike për 
një banesë – në Qytetin e Prishtinës.

Konferenca “Energjetika dhe mjedisi
për zhvillim të Qëndrueshëm”,

Akademia e Shkencave dhe e Arteve
e Kosovës – ASHAK (i pranuar për

botim në revistën “Kërkime”)

2013, 
Prishtinë

12

MSc. 
Fisnik 
Osmani

Sistemet e ventilimit dhe 
Klimatizimit të objekteve me 
destinim të vecantë

Instituti Alb-Shkenca

Skopje  
29-31 
August 
2012. pg 
525

13

MSc. 
Fisnik 
Osmani

Analiza e parametrave fiziologjik të 
konfortit termik të njeriut Instituti Alb-Shkenca

Prishtina 
1-4 
Septemb
et 2011. 
pg 574 

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

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore

N Kontributi Autori/ët e punimit Titulli i punimit të Revista e cila është Vendi, Viti

7
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r
(redaktor/rece

nsent) recensuar

redaktuar ose për të
cilën është shkruar

recensioni

1 Recensent

Morteza Montazeri-
Gh, Seyed Alireza 
Miran Fashandi, 
Soheil Jafari

Theoretical and 
experimental study of 
a microjet engine 
start-up behavior

Technical Gazette

2 Recensent -

The study and the 
mechanism of 
nitrogen oxides’ 
formation in 
combustion of fossil 
fuels

Technical Gazette
Croatia, 
2017

3 Recensent
E. Misiulis, A. Dţiu 
gys

Effect of 
geometrical shape 
and boundary 
condition on stress 
distribution and 
deformation in 
ophthalmic artery 
numerical model

CYSENI 2016- In-
ternational confe-
rence of young 
scientists on energy 
issues

Kaunas, 
Lithuania, 
2016

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).

 Ngrohtorja e Qytetit “ TERMOKOS”, Sh.a (Janar 2014 – Vijon) - Ndihmësmenaxher i
Departamenti i Distribuimit, Shërbimi i Distribuimit të ngrohjes-Humbjet Komerciale 

 Ngrohtorja  e  Qytetit  “  TERMOKOS”,  Sh.a  (Prill  2011  –  Janar  2014)  -  Inxhinier
përgjegjës i  njësisë, Departamenti i Distribuimit,  Shërbimi i  Distribuimit të ngrohjes-
Humbjet Komerciale 

 2010 Fitues i çmimit “Student i Dalluar”, i ndarë me rastin e Ditës së Themelimit të
Universitetit të Prishtinës. 

 Kosovar Youth Council (KYC) (2006-2007) - Zyrtarë i projekteve : “Student Council ” –
mbështetur nga UNICEF; “Passport to Europe” – mbështetur nga SOROS; “Find your
way in Local Government ” – mbështetur nga Zyra Zvicerrane. 

 Organ mbikëqyrës i realizimit të punimeve në projektin “Ndërtimi i rrjetit të tubacionit
Kosova B – Termokos” – Projekti i kogjenerimit Tender I. Prishtinë, 2013 – vazhdon. 

 Mbikëqyrës i  realizimit  të punimeve në projektin “Ndërtimi i  dy stacioneve termike,
Stacionit HES në Kosova B dhe stacionit HRS në Termokos” – Projekti i kogjenerimit
Tender II. Prishtinë, 2014.
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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).

9
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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).

Pas shqyrtimit te dokumentacionit të paraqitur në Konkursin e datës 13.09.2018 nr. Prot. 1215,

pika III/5, komisioni recensues në përbërje të plotë nxjerrë këto konkluzione : 

 Në konkursin  e  lartëcekur  për  lëndët: Mekanika  e  fluideve,  Termodinamikë,

Sistemet hidraulike dhe pneumatike, Fluidodinamikë, Menaxhimi i sistemeve të

energjisë dhe impiante industriale. 

 Dokumentacioni  i  kandidatit  Fisnik  Osmani  është  në  përputhje  të  plotë  me

kërkesat  e  konkursit,  Statutin  e  Universitetit  të  Mitrovicës  “Isa  Boletini”,

rregullores për proceduart dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të

personelit akademik nr.1201, dt. 11.09.2018 - neni 7,

PROPOZON

Dr.sc.  Fisnik  Osmani të  zgjedhet  mësimdhënës  i  lëndëve:  Mekanikë  e  fluideve,

Termodinamikë,  Sistemet  hidraulike  dhe  pneumatike,  Fluidodinamikë,  Menaxhimi  i

sistemeve të energjisë dhe Impiante industriale në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike

dhe Kompjuterike në thirrjen Profesor asistent. 

Datë: 08/10/ 2018

10


