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

UNIVERSITETI I MITROVICËS
“ISA BOLETINI”
RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES
PËR ZGJEDHJEN E STAFIT AKADEMIK

Fakulteti

FAKULTETI I TEKNOLOGJISE USHQIMORE

Lënda/ët për të cilat është shpallur
konkursi

GJUHË ANGLEZE

Kandidatët e paraqitur:
1. Fëllënza Beka
2. Xhevdet Rusinovci
3. Halil Asllani
4. Arlinda Zejnullahu
5. Vjollca Belegu-Caka

Komisioni vlerësues
1. Kryetar

Prof. Ass. Dr. Sadete Pllana

2. Anëtar

Mr. Edita Bekteshi

3. Anëtar

Prof. Ass. Dr. Rifat Morina

1

UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 1
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
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
Studimet
master/Magjistraturë-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplomimit, nota mesatare
Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti,
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit,
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte
vendit)

Fellenza Beka
17.08.1984
Mitrovice
Master i Gjuhes Angleze

UP, Fakulteti Filologjik-Prishtine,
Gjuhe dhe Letersi Angleze
Bachelor,2006, Note mesatare 6.86
UP, Fakulteti Filologjik-Prishtine,
Gjuhe dhe Letersi Angleze-Master,2015
Nota mesatare-7.42
/

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

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela 1.
Përmbledhja e kategorive dhe e numrit të përgjithshëm të punimeve shkencore të kandidatit, të cilat tregojnë
origjinalitetin dhe ndikimin e punës së tij shkencore (në këtë pjesë të raportit shënohen publikimet më të
rëndësishme të kandidatit bazuar në CV-në e tij)

Numri i publikimeve
Nga fillimi i Në 4 vjetët e fundit
karrierës
(për assientë në 3
vjetët e fundit)

Veprimtaria shkencore e kandidatit

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”
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UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shërbime në lidhje me Fakultetin
Shërbime në lidhje me Universitetin
(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te
studimeve themelore –Master
Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar si
autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës,
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin
ë shtë mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport)
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik

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.
“Impact Pa “Impact
Nr. i
Të dhënat për punimet:
factor”

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet,
vegeza

factor”

Citimev
e

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. K om i si oni vl er es ues m und t e
bar as vl er es oj 2 punim e si k oaut or m e 1 pu nim si aut or kr yes or Kryetari i komisionit mund të ftohet
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me
raportin e recensionit.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men»
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat, nuk mund të
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbëshietur, i
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura
duhet të bashkëngjiten në këtë raport)

4

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

2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

Prej dt. 01.10.2008, mësimdhënëse e angazhuar e Gjuhes Angleze ne Universitetin e
Mitrovices

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).

1. Prof. e gjuhes angleze ne Gjimnazin “Frank Bardhi”- Mitrovice (2006-akoma)
2. Prof. e gjuhes angleze ne shkollen e gjuheve te huaja ”Victoria” (2006-2011)
Certifikimet:
1. ELT Development –U.S Department, 2010
2. A deveolpment workshop for teachers of English at IBCM-2010

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).

Nuk ka
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UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 2
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
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
Studimet
master/Magjistraturë-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplomimit, nota mesatare
Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti,
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit,
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte
vendit)

Xhevdet Rusinovci
28.11.1979 Prishtine
Master
/
/
/
Mungon dokumentacioni i studimeve themelore
UP - Profesor (studime 4 vjecare), 2004
UP,Fakuleti i Filologjise, Gjuhe dhe Letersi
Angleze, Master i Shkencave Filologjike, 2012
Nota mesatre - Mungon
Deshmi- Aktvendim per studime te Doktorates,
leshuar nga Universiteti “Alpen-Adria” Klagenfurt
(fotokopje e aktvendimit te perkthyer)

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

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
Nga fillimi i Në 4 vjetët e fundit
karrierës
(për assientë në 3
vjetët e fundit)

Veprimtaria shkencore e kandidatit

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

3

po

Publikimet shkencore në revistat pa “impact faktor” si koautor

1

po

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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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shërbime në lidhje me Fakultetin
Shërbime në lidhje me Universitetin
(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te
studimeve themelore –Master
Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar si
autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës,
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin
ë shtë mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport)

1. On Several Approaches and their Impact in Teaching Writing in ESL classes-TESLEJ
(2014)2. Teaching Writing Through Process-Genre Based Approach- TESLEJ, 2014
3. The Effect of Persitent Training and Development on Personnel Performance and
Productivity – IJMBE (2015)
*Burimet për këto informata nuk mund të gjinden në web faqet përkatëse.
Koautor:
1.Xhevdet Rusinovci & Ejup Ramadani: Everyone Involved-Colaborative Learning and the
Writing Skills of EFL Students, ReSIG IATEFL, 2015

*Kandidati për këtë punim posedon certifikatë.
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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.
“Impact Pa “Impact
Nr. i
Të dhënat për punimet:
factor”

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet,
vegeza

factor”

Citimev
e

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. K om i si oni vl er es ues m und t e
bar as vl er es oj 2 punim e si k oaut or m e 1 p unim si aut or kr yes or Kryetari i komisionit mund të ftohet
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me
raportin e recensionit.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men»
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat, nuk mund të
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbëshietur, i
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura
duhet të bashkëngjiten në këtë raport)
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2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

1. Ligjerues i Gjuhes angleze - Kolegji ”Universi”; 2005-2014
2. Ligjerues i Gjuhes angleze - Kolegji ”AAB”; 2012-2014
3. Ligjerues i Gjuhes angleze - Kolegji ”FAMA”; 2014 - vazhdon

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).

1. Administrate UNMIK - 1999-2004
2. Perkthyes i autorizuar- 2005
* Mungojnë dëshmitë për pikën 1 dhe 2
Certifikime:
1. Teaching practises, Curriculum and Assessment (2010) - ELT Development;
U.S.Embassy in Prishtina
2. Linking English Language Programs with Mission Objectives” – US Embassy in
Budapest (2007)
3. ELT Seminar-Educational Centre, Prishtine (2014)
4. IATEFL(presentation) - EDIZ University, Izmir

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).

Nuk ka
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Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 3
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është
rizgjedhje)
Universiteti/fakulteti/departamenti
Arsimimi i lartë

Halil Asllani
23.12.1986
Mitrovice
Master i Shkencave Filologjike
/
/
/

UP, Fakuleti i Filologjise;
Bachelor i Gjuhes dhe Letersise Angleze,
Studimet
themelore-Universiteti,
Fakulteti,
2008; Nota mesatare; 8.6
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota
UP, Fakulteti i Filologjise;
mesatare
Dega e gazetarise; Bachelor i gazetarise;
2011
Studimet
master/Magjistraturë-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplomimit, nota mesatare
Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti,
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit,
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte
vendit)

UP, Fakuleti i Filologjise, Gjuhe dhe Letersi
Angleze, Master i Shkencave Filologjike, 2013.
Nota mesatare: 7.6

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

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
Nga fillimi i Në 4 vjetët e fundit
karrierës
(për assientë në 3
vjetët e fundit)

Veprimtaria shkencore e kandidatit

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
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UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor
Recenzent në revistat me “impact faktor”
Recenzent në revistat pa “impact faktor”
Shërbime në lidhje me Fakultetin
Shërbime në lidhje me Universitetin
(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te
studimeve themelore –Master
Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar si
autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës,
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin
ë shtë mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport)
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik

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.
“Impact Pa “Impact
Nr. i
Të dhënat për punimet:
factor”

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet,
vegeza

factor”

Citimev
e

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. K om i si oni vl er es ues m und t e
bar as vl er es oj 2 punim e si k oaut or m e 1 p unim si aut or kr yes or Kryetari i komisionit mund të ftohet
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me
raportin e recensionit.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men»
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat, nuk mund të
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbëshietur, i
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura
duhet të bashkëngjiten në këtë raport)
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik

2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

1.
2.
3.
4.

Lektor ne UMIB (2104 -2015)
Ligjerues ne Akademine Kosovare per Siguri Publike-Vushtri (2014 - 2015)
Lektor ne UP-Fakulteti Ekonomik (2013 - 2014)
Ligjerues ne Universitetin”Haxhi Zeka”-Peje (2013-2015)

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).

1. Mesimdhenes ne “The Cambridge School”-Prishtine (2007- ende)
2. Kujdestar plazhi ne SHBA (2010)
3. Perkthyes ne Qendren Qiriazi – Peje (2007)
Cerifikime:
1.Te Drejtat e Minoriteteve - Universiteti Veror i Prishtines (2006)
2.Hyrje ne Gazetari - Universiteti Veror i Prishtines (2006)

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).

Nuk ka!

* Kandidati ka aplikuar poashtu në Fakultetin Juridik!
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 4
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
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
Studimet
master/Magjistraturë-Universiteti,
Fakulteti, departamenti, titulli i fituar, viti i
diplomimit, nota mesatare
Studimet e doktoraturës-Universiteti, Fakulteti,
departamenti, titulli i fituar, viti i doktorrimit,
(nostrimifikimi nese kandidati ka doktorruar jashte
vendit)

Arlinda Zejnullahu - Sahiti
10.03.1987 Mitrovice
/
/
/
/
UP- Fakulteti Filologjik;
Bachelor i Gjuhes dhe Letersise Angleze; 2008.
Nota mesatare: 8.43
Disa prej dokumentave i ka vete fotokopje.
I mungon tema e Masterit

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

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
Nga fillimi i Në 4 vjetët e fundit
karrierës
(për assientë në 3
vjetët e fundit)

Veprimtaria shkencore e kandidatit

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”
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shërbime në lidhje me Fakultetin
Shërbime në lidhje me Universitetin
(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te
studimeve themelore –Master
Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar si
autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës,
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin
ë shtë mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport)
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik

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.
“Impact Pa “Impact
Nr. i
Të dhënat për punimet:
factor”

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet,
vegeza

factor”

Citimev
e

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. K om i si oni vl er es ues m und t e
bar as vl er es oj 2 punim e si k oaut or m e 1 p unim si aut or kr yes or Kryetari i komisionit mund të ftohet
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me
raportin e recensionit.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men»
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat, nuk mund të
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbëshietur, i
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura
duhet të bashkëngjiten në këtë raport)
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik

2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

1. Mësimdhënëse në UMIB-2014

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).

1.OJQ-British Education Center-Mesimdhenese-2007
2.SH.F.”Mustafe Venhari” - 2008

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).

Nuk ka
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Shënimet për kandidatin për të cilin shkruhet raporti
Kandidati 5
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është
rizgjedhje)
Universiteti/fakulteti/departamenti
Arsimimi i lartë

Vjollca Belegu - Caka
12.10.1963 Peje
Master
Lektore ne UP
/
/

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

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

UP.Fakulteti i Elektroteknikes;
Inxhinier i Dipl. i Elektroteknikes (ekuivalentuar me
master) 1987;
Nota mesatare: 7.3
UP.Fakulteti i Filologjise;
Gjuhe dhe Letersi Angleze;2004
Nota mesatare: 7.53
Master i Gjuhës Angleze (ofron certifikatën dhe
pasqyrën e notave të masterit të përfunduar,
mirëpo vetëm kopje të pa-notarizuara).

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

/

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

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
Nga fillimi i Në 4 vjetët e fundit
karrierës
(për assientë në 3
vjetët e fundit)

Veprimtaria shkencore e kandidatit

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

3

Po

2

PO

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
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Raporti i Komisionit recensues për zgjedhjen e stafit akademik
Monografitë shkencore si koautor
Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor
Librat universitare në lemin e ekspertizës si autor kryesor
Recenzent në revistat me “impact faktor”
Recenzent në revistat pa “impact faktor”
Shërbime në lidhje me Fakultetin
Shërbime në lidhje me Universitetin
(Kontribute të tjera shkencore dhe artistike) dispenca per studente te
studimeve themelore –Master
Sqarim: 1. Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve ose është i shënuar si
autor korespodent i punimit me recension ndërkombëtar.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 1.
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori
duke iu referuar statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës,
shtepinë botuese, "impact factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin
ë shtë mbështetur dhe i cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbeshtetëse
për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në këtë raport)

1. Vjollca Belegu-Caka & Ali Caka. Teaching of English as a foreign language in technical
diciplines; ALB- Shkenca, 2011.
2. Ali Caka & Vjollca Belegu-Caka. Basic vocabulary of Albanian language compared to
English basic vocabulary; ALB-Shkenca, 2012.
3. Vjollca Belegu-Caka & Ali Caka. Mësimi i anglishtes si gjuhë e huaj në disciplinat
teknike; ANAS Nr. 1-2, Shkup 2013.
Abstraktet:
1. Vjollca Belegu-Caka & Ramadan Dervishi. The role of technology in e-learning in
preuniversity education; ALB-Shkenca, 2012.
2. Vjollca Belegu-Caka & Shykrane Germizaj. Computer Based corpus and word formation
in enrichment of students’ vocabulary; ALB-Shkenca, 2015.
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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.
“Impact Pa “Impact
Nr. i
Të dhënat për punimet:
factor”

Autorët / Titulli / Revista / Viti / Vëllimi / Numri / Faqet,
vegeza

factor”

Citimev
e

37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it
(nenet përkatëse: 155, 156, 157, 158, 159 dhe 160). Nese punimet kane impact faktore shenohet vlera e tij ne te
kunderten shenohet shenja X te rubrika pa impact faktore. Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi
lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë. K om i si oni vl er es ues m und t e
bar as vl er es oj 2 punim e si k oaut or m e 1 pu nim si aut or kr yes or Kryetari i komisionit mund të ftohet
nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit. Publikimet e radhitura në
këtë tabelë (edhe në formë të shtypur) duhet t'i dorëzohen si dëshmi Komisionit të studimeve së bashku me
raportin e recensionit.

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën 2.
(Komisioni vlerësues komenton/diskuton të dhënat e paraqitura në tabelën e mësiperme, duke dhënë informata
për: revistën në të cilën ka botuar autori (duke pasur kujdes që të bëhet dallimi i revistës me recension
ndërkombëtar dhe me faktor impakti me revision e cila botohet jashtë Kosovës, por nuk ka recension ndërkombëtar
dhe faklor impakti), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact factorin" personal, etj. duke men»
parasysh fushën e publikimeve dhe lëndët në të cilat konkurron kandidati. Komisioni duhet të interpretojë dhe të
diskutoje edhe statusin e kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj). Anetarët e komisioneve
vlerësuese duhet të kenë kujdes që pjesëmarrja në konferenca dhe abstraklet nga konferencat, nuk mund të
paraqiten si punime shkencore. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbëshietur, i
cili mund të verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura
duhet të bashkëngjiten në këtë raport)
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2. Pervoja në mësimdhenie universitare
(Ne këtë pjesë të raportit shenohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku
ai ka punuar, programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante
për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

1. Lektore e Gjuhes Angleze ne UP nga 2009 - akoma

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).

2015-Eksperte per vleresim te projektit: Communication for Development;
Janar 2015-Eksperte e lartë për çështje gjinore;
Mars 2009-Maj 2014-Zyrtare per monitorim dhe vleresim UNDP;
2004-2008-Menaxhere per monitorim dhe vlerësim- Agjensia Evropiane per Rindertim
(EAR);
• 2014-Kryetare e Shoqates Radioamatore te Kosoves;
• 2001-2003-Arsimtare e gjuhes angleze (projekti AJJC-USA);
• 1987-1990-Inxhiniere ne Planet Frekuencore ne Radiotelevizionin e Prishtines.
•
•
•
•

Trajnime:
2001-2008:
• Project Cycle Management;
• Effective Communication and Report Writing;
• Gender and Minority Mainstreaming;
• Environmental Mainstreaming;
• Microsoft Windows (Word, Exel, Power Point);
• Interviewing and Selection Techiques

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).

Nuk ka

21

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

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).

Në bazë të dokumentacionit të ofruar prej kandidatëve të paraqituir në konkurs, Komisioni
recensues, i formuar me Vendimin e Këshillit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore me nr.
prot. 267, të datës 05.08.2015, ka shqyrtuar me kujdes aplikacionet e kandidatëve duke u bazuar
në udhëzuesin përkatës për procedurat e zgjedhjes së personelit akademik në UMIB, neni 160 i
Statutit të Universitetit.
Komisioni konstaton se kandidatja Fëllënza Beka i plotëson kushtet e parapara me Statutin e
Universitetit dhe me kushtet e konkursit të shpallur. Kandidatja ka përvojë të gjatë si
mësimdhënëse në Fakultetin përkatës të Mitrovicës, njëkohësisht ka dëshmuar angazhim dhe
aktivitet në ngritjen profesionale.
Me këtë, Komisioni Recensues konstaton se kandidatja Fëllënza Beka i plotëson kushtet në bazë
të konkursit, dhe i rekomandon Këshillit të Fakultetit, që ta zgjedh në pozitën e lektorës për
gjuhë angleze.
Nënshkrimet origjinale nga anëtarët e Komisionit vlerësues:

Mitrovicë, më 04.09.2015
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