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AKADEMIK (për Mësimdhënës) 
 

 
 

 
 

 

Lëndët  

1. Hyrje në Turizëm 

2. Zhvillimi i Produkteve në Turizëm dhe Hoteleri 

3. Sjellja e konsumatorit  

  

Kandidatët e paraqitur                  

1. Dr. Hysen Sogojeva 

2. Dr. Alberta Tahiri 

3. Dr. Halil Bajrami 

4. Dr. Sabri Hajdini 

5. Dr. Hysni Terziu 

6. Msc. Naser Bresa 

Shënimet për kandidatin e propozuar për emërim/ riemërim/ avancim 

Emri dhe mbiemri:  

Datëlindja:  

Grada shkencore:  

Universiteti:  
Titulli akademik për të cilin  
propozohet kandidati:  

Komisioni vlerësues 

1. Kryetar Prof. Asoc. Dr. Nagip Skenderi 
2. Anëtar Prof. Ass. Dr. Vehbi Ramaj 

3. Anëtar Prof.Ass. Dr. Bedri Millaku 
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Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 

 
 

SHËNIMET LIDHUR ME AKTIVITETIN ARSIMOR, SHKENCOR DHE SHËRBYES 
TË KANDIDATËVE 

 
Vërejtje: Bazuar në nenin 11, paragrafi 25 të Rregullores Nr. 1097/18, dt. 11.01.2018, Anëtarët e 
komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi ligjore, disiplinore dhe etike për vërtetësinë e të dhënave të 
shënuara në raportin e vlerësimit dhe për rekomandimet që bëjnë do të sanksionohen sipas kodit të 
etikës dhe dispozitave tjera ligjore në fuqi, nëse të njëjtat bien qartazi ndesh me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF dhe Rregulloren Nr. 1097/18, dt. 11.01.2018. 
 

Kandidati Nr. 1 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Hysen Sogojeva 

Datëlindja: 05/03/1957 

Vendlindja: Graboc, Komuna e Fushë Kosovës 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti ,,Sv.Kliment Ohridski”,Manastir,RM 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: JO 

Data kur është fituar titulli aktual: N/A 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 
6, Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: 
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AKTIVITETIN ARSIMOR (MËSIMDHËNËS) 
 

Tabela I.1 Aktivitetet mësimore, me përqendrim te përvoja relevante  

Emri & niveli i lëndës sipas viteve 
të periudhës që recensohet 

Viti & 
Semestri 

kur 
ligjërohet 

Numri i 
përafërt 

i 
studentë

ve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh., ligjërata, mësim në 
ekip, tutorim, mbikëqyrje e 

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

Destinacionet turstike     Ligjerata 

Turizëm ndërkombëtar    Ligjerata 

Hoteleri    Ligjerata 

Agjencitë turistike    Ligjerata 

Trashëgimia Kulturore    Ligjerata 
 
 
 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie1  

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) n/a 
 
 
Tabela I.3 Mentorimi  

Emri i kandidatit 

Diploma / 
Niveli i 

studimit2 

Data e 
regjistrimit / 

lejimit të 
punimit Në proces 

Data e 
përfundimit 

Nuk ka     
 

  
Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtë 

Nuk ka   
 
Vërejtje: Kandidatët në marrëdhënie të rregullt pune në UP duhet të ofrojnë dëshmi që kanë vijuar me 
sukses së paku 2 trajnime për mësimdhënie (përjashtimisht konkursit aktual). 
 
 
 
 

 
 

 

                                                
1 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
2 Punimi i diplomës në studimet 5 ose 6 vjeçare, lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit 
akademik, konsiderohet ekuivalent me punimin e nivelit Master.  
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AKTIVITETI HULUMTUES, SHKENCOR DHE PROFESIONAL 
 

A. Publikimet në revista ndërkombëtare shkencore në frymën e nenit 142, 143 dhe 144 të Statutin e 
Përkohshëm të USHAF, në pajtim me Rregulloren Nr. 1097/18  

Tabela II.1 Numri i publikimeve si autor i parë dhe si autor korrespondent  

Nr 
Autorët (renditja 

si në punim) Titulli i punimit Revista 

Vëllimi, 
Nr., 

faqet, viti 

Linku i indeksimit 
në Bazat e të 

dhënave3  

Koeficienti 
i 

barasvlerë
simit sipas 
rregullores 

1 Hysen Sogojeva 

Promotion Activities 
of the City of 

Prishtina. A Reality 
towards Tourism 

Development 

Europian 
Academi
c Journal 

Vellimi 6, 
Botimi 4, 
2016 

http://euacademic.
org/UploadArticle/

2647.pdf 0.70 
       
Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
B. Publikimet në revista akademike ose shkencore, ndërkombëtare dhe vendore që nuk janë 

përfshirë në tabelën paraprake 
Tabela II.2 Publikimet në revista akademike ose shkencore ndërkombëtare 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

2 Hysen Sogojeva, 
Stevcho Mecheski 

Analytical assessment of the 
tourism sector in Kosovo 

HORIZONS 
International Scientific 
Journal  

Vellimi 20, Faqe 
247-259, 2016 

 
Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., faqet, 

viti 
     

 
C. Publikimet e monografive/ librave / kapitujve të librave/ dispensave / përkthimeve në lëmin 

e kandidatit 
Tabela II.4 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhë të huaja 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

     
 
Tabela II.5 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhën shqipe 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

1 Hysen Sogojeva Ujëvarat e Mirushës Libër Pjeter Budi 
 

                                                
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 të 
nënparagrafit A.2.4 
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D. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë  
Tabela II.6 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë në nivel 
ndërkombëtar (jashtë vendit) 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Hysen Sogojeva 
Trendet e promovimit të 
produkteve dhe shërbimeve 
turistike në Kosovë 

!st International 
Scieneific Conference 
on Innovative 
marketing 

2017 

2 Hysen Sogojeva Pjesemarrje ANFAS Conference  

3 Hysen Sogojeva Zhvillimi i produktit turistik në 
Kosovë 

Alpe Adria Tourism & 
Leisure 2016 

4 Hysen Sogojeva Pjesemarrje 

2nd International 
Scieneific Conference 
on Innovative 
marketing 

2018 

5 Hysen Sogojeva  Pjesemarrje 

World Tourism 
Organisation: 
Coference on Quality 
of Destinations  

2018 

6 Hysen Sogojeva 
Basic Potentials and 
perspective of Development 
of Tourism in Kosovo 

9th International Joint 
World Cultural Tourism 
Conference  

2008 

7 Hysen Sogojeva Offers tourism and turist 
potentnial in Kosovo 

International 
conference St. Kliment 
Ohridski 

2009 

 
 
Tabela II.7 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Hysen Sogojeva Kosova ka shumë mundësi 
për zhvillimin e turizmit 

Konferenca me rastin 
e ditës botërore të 
turizmit 

2017 

2 Hysen Sogojeva Sektori privat ndihmon 
turizmin 

Konference organizuar 
nga Asociacioni 
Turistik 

2017 

3 Hysen Sogojeva 
Hoteleria gjendja dhe 
perspektiva e zhvillimit në 
Republikën e Kosovës 

Konference: Stable 
Local Development 
chalanges and 
opportunities 

2011 

4 Hysen Sogojeva 
Tourist offer in the Republic 
of Kosovo and legislation in 
the development of tourism 

Geoalb 2011 

5 Hysen Sogojeva Zhvillimi i ekturizmit në Malin 
Sharr 

Konferenca e 5të 
vjetore ndërkombëtare 
“Shqiptarët dhe 
Evropa 2020-gjendja 
dhe perspektiva” 
Prishtinë 

2010 

6 Hysen Sogojeva Zhvillimi i produktit turistik në 
Kosovë 

INSCOSES 
Conference- Faculty of 
Tourism and 
Hospitality Ohrid 

2016 
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E. Aktiviteti tjetër kërkimor shkencor 
Tabela II.8 Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore 
dhe në universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

Nr 
Autorët (renditja si në 
Ligjërate/Prezantim) Titulli e prezantimit 

Lloji i ligjëratës 
(Konferencë, 

Simpozium, Punëtori, 
Universitet) Viti, Vendi 

1 Hysen Sogojeva Integrated Kosovo Tourism 
Offer Tryezë e rrumbullakët  2015 

2 
Hysen Sogojeva Mjedisi si faktor i 

rëndësishëm i zhvillimit të 
turizmit në Kosovë 

Tryezë 2009 

3 

Hysen Sogojeva 
Marketing management 
and digital transformation  

Konference 
ndërkombëtare “Procesi 
i Integrimit Europian te 
vendeve te Ballkanit 
Perendimor” 

2014 

4 
Hysen Sogojeva Banjat e Kosovës dhe rroli i 

tyre ne zhvillimin e turizmit 

Konferenca 
ndërkombëtare Pjetër 
Budi 

2015 

 
Tabela II.9 Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

Nr 

Kontributi 
(redaktor/rece

nsent) 
Autori origjinal i 

punimit 
Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 
redaktuar ose për të 
cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 
      
 
Tabela II.10 Kontribute tjera shkencore dhe profesionale 

Nr 
Autorët (renditja si në 
kontributin shkencor) Lloji i kontributit shkencor  Viti, Vendi 

    

 
F. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 
Tabela II.11 Pjesëmarrja e dëshmuar në programe ose projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

shkencor Periudha kohore Institucioni/ Vendi 
Pozita në program, 
projekt/ Kontributi 

     

A. Patente në nivel ndërkombëtar ose kombëtar 
Tabela II.12 Patentet zyrtare në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar 

Nr 
Autorët (renditja si në 
patentin e zyrtarizuar ) Titulli i patentit 

Institucioni/ Vendi, Viti i 
zyrtarizimit Faqet 
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AKTIVITETET TJERA SHËRBYESE (JO-AKADEMIKE) 
 
Tabela III.1 Shërbimet (aktivitetet dhe angazhimet) në lidhje me Universitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
   
 
Tabela III.2 Shërbimet (aktivitetet) në lidhje me Komunitetin 
Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
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Kandidati Nr. 2 

 
 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Alberta Tahiri 

Datëlindja: 
12/01/1979 

Vendlindja: 
Pejë    

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti  i “Shën Kliment”, Ohër, Maqedoni 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po 

Titulli aktual akademik: Prof. Ass. – Kolegji BIZNESIT 

Data kur është fituar titulli aktual: 
2017 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  
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Kandidati Nr. 2 

 
 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Alberta Tahiri 

Datëlindja: 
12/01/1979 

Vendlindja: 
Pejë    

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti  i “Shën Kliment”, Ohër, Maqedoni 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po 

Titulli aktual akademik: Prof. Ass. – Kolegji BIZNESIT 

Data kur është fituar titulli aktual: 
2017 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  
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AKTIVITETIN ARSIMOR (MËSIMDHËNËS) 

 

Tabela I.1 Aktivitetet mësimore, me përqendrim te përvoja relevante  

Emri & niveli i lëndës sipas viteve 
të periudhës që recensohet 

Viti & 
Semestri 

kur 
ligjërohet 

Numri i 
përafërt 

i 
studentë

ve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh., ligjërata, mësim në 
ekip, tutorim, mbikëqyrje e 

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

Ekonomia e Bashkimit Evropian    Ligjerata 

Etika në biznes    Ligjerata 

Sipërmarrja     Ligjerata 

Makroekonomia     Ligjerata 

Kontabiliteti    Ligjerata 

Menaxhimi i Produkteve    Ligjerata 

Analiza e Raporteve Financiare    Ligjerata 

E drejta Biznesore    Ligjerata 

Biznesi i Vogël dhe i Mesëm    Ligjerata 

Menaxhmenti    Ligjerata 
 
 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie4  

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) Nuk ka informata 
 
 
Tabela I.3 Mentorimi  

Emri i kandidatit 
Diploma / Niveli 

i studimit5 

Data e 
regjistrimit / 

lejimit të 
punimit Në proces 

Data e 
përfundimit 

Nuk ka informata     
 

  
Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtë 

   
 
Vërejtje: Kandidatët në marrëdhënie të rregullt pune në UP duhet të ofrojnë dëshmi që kanë vijuar me 
sukses së paku 2 trajnime për mësimdhënie (përjashtimisht konkursit aktual). 

                                                
4 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
5 Punimi i diplomës në studimet 5 ose 6 vjeçare, lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit 
akademik, konsiderohet ekuivalent me punimin e nivelit Master.  
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AKTIVITETI HULUMTUES, SHKENCOR DHE PROFESIONAL 
 

G. Publikimet në revista ndërkombëtare shkencore në frymën e nenit 142, 143 dhe 144 të Statutin e 
Përkohshëm të USHAF, në pajtim me Rregulloren Nr. 1097/18  

Tabela II.1 Numri i publikimeve si autor i parë dhe si autor korrespondent  

Nr 
Autorët (renditja 

si në punim) Titulli i punimit Revista 

Vëllimi, 
Nr., 

faqet, 
viti 

Linku i indeksimit në 
Bazat e të dhënave6  

Koeficienti 
i 

barasvlerë
simit sipas 
rregullores 

1 Alberta Tahiri, 
Idriz Kovaçi 

The theory of 
sustainable 
Tourism 
Development  

Academic 
Journal of 
Business, 
Administratio
n, Law and 
Social 
Sciences 

Vëllimi 
3 No. 
1, Faqe 
343-
349, 
2017 

https://doaj.org/articl
e/f9ed6439aef94ce3
b8415471a929d057  

1 

2 

 
 
Idriz Kovaçi, 
Alberta Tahiri 

Ethical 
Standards in 
Tourism 

International 
Journal of 
Environment, 
Ecology, 
Family and 
Urban 
Studies 

Vëllimi  
8  nr. 2, 
Faqe 
25-34, 
2018 

https://academic.mic
rosoft.com/#/detail/2
796225656  

 
0.85 

3 

 
Alberta Tahiri 
Idriz Kovaci 

Assesment of 
Quality of 
products in 
tourism 

European 
Journal of 
Multidisciplin
ary Studies 

Vellimi 
5, 
nr. 1 
Faqe 
62-72 

https://academic.m
icrosoft.com/#/det
ail/2617799439  

 
0.85 

Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
 
H. Publikimet në revista akademike ose shkencore, ndërkombëtare dhe vendore që nuk janë 

përfshirë në tabelën paraprake 
Tabela II.2 Publikimet në revista akademike ose shkencore ndërkombëtare 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Alberta Tahiri,  

PROMOTIONAL 
ACTIVITIES IN TOURISM 
OF REPUBLIC OF 
KOSOVO 

International Journal of 
Economics, 
Commerce and 
Research 

Vëllimi  8  nr. 2, 
Faqe 49-54, 
2018 

2 Alberta Tahiri, Idriz 
Kovaci 

The impact of geography on 
the development of Kosovo 
tourism 

Journalos of Advanced 
Scientific Research 
and Innovation 

Vëllimi 11 Nr. 
13, 2017 

     
 
 
 
 
 
 

                                                
6 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 të 
nënparagrafit A.2.4 
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AKTIVITETI HULUMTUES, SHKENCOR DHE PROFESIONAL 
 

G. Publikimet në revista ndërkombëtare shkencore në frymën e nenit 142, 143 dhe 144 të Statutin e 
Përkohshëm të USHAF, në pajtim me Rregulloren Nr. 1097/18  

Tabela II.1 Numri i publikimeve si autor i parë dhe si autor korrespondent  

Nr 
Autorët (renditja 

si në punim) Titulli i punimit Revista 

Vëllimi, 
Nr., 

faqet, 
viti 

Linku i indeksimit në 
Bazat e të dhënave6  

Koeficienti 
i 

barasvlerë
simit sipas 
rregullores 

1 Alberta Tahiri, 
Idriz Kovaçi 

The theory of 
sustainable 
Tourism 
Development  

Academic 
Journal of 
Business, 
Administratio
n, Law and 
Social 
Sciences 

Vëllimi 
3 No. 
1, Faqe 
343-
349, 
2017 

https://doaj.org/articl
e/f9ed6439aef94ce3
b8415471a929d057  

1 

2 

 
 
Idriz Kovaçi, 
Alberta Tahiri 

Ethical 
Standards in 
Tourism 

International 
Journal of 
Environment, 
Ecology, 
Family and 
Urban 
Studies 

Vëllimi  
8  nr. 2, 
Faqe 
25-34, 
2018 

https://academic.mic
rosoft.com/#/detail/2
796225656  

 
0.85 

3 

 
Alberta Tahiri 
Idriz Kovaci 

Assesment of 
Quality of 
products in 
tourism 

European 
Journal of 
Multidisciplin
ary Studies 

Vellimi 
5, 
nr. 1 
Faqe 
62-72 

https://academic.m
icrosoft.com/#/det
ail/2617799439  

 
0.85 

Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
 
H. Publikimet në revista akademike ose shkencore, ndërkombëtare dhe vendore që nuk janë 

përfshirë në tabelën paraprake 
Tabela II.2 Publikimet në revista akademike ose shkencore ndërkombëtare 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Alberta Tahiri,  

PROMOTIONAL 
ACTIVITIES IN TOURISM 
OF REPUBLIC OF 
KOSOVO 

International Journal of 
Economics, 
Commerce and 
Research 

Vëllimi  8  nr. 2, 
Faqe 49-54, 
2018 

2 Alberta Tahiri, Idriz 
Kovaci 

The impact of geography on 
the development of Kosovo 
tourism 

Journalos of Advanced 
Scientific Research 
and Innovation 

Vëllimi 11 Nr. 
13, 2017 

     
 
 
 
 
 
 

                                                
6 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 të 
nënparagrafit A.2.4 
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Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Alberta Tahiri, 
Faruk Daci 

Budgetary Policies for the 
good of the community and 
community contribution to 
the coutnry 

 Scientific journal 
“Economic 
Development as a 
basis to generate new 
jobs”. College “Pjeter 
Budi”  
ISBN:978-9951-429-
10-2. 

2015 
Prishtina, 
Kosovo. 

2 Alberta Tahiri 
Development and religious 
tourism in Municipalty of 
Peja 

ISSN 1800-9794. 
COBISS.CG-ID 
20586256. 
Pp. 206-213.  

2015 

     

I. Publikimet e monografive/ librave / kapitujve të librave/ dispensave / përkthimeve në lëmin 
e kandidatit 

Tabela II.4 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhë të huaja 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

     
     
 
Tabela II.5 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhën shqipe 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

3 Alberta Tahiri, Idriz 
Kovaçi 

Menaxhimi në Turizëm – 
Qasje teorike menaxheriale              Liber Pjeter 

Bogdani, 2017 
     
     
 

J. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë  
Tabela II.6 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë në nivel 
ndërkombëtar (jashtë vendit) 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Alberta Tahiri, Idriz 
Kovaci 

Тhe impact of geography on 
the development of kosovo 
tourism 

SKAP Conference 
2017 

2 Alberta Tahiri, Idriz 
Kovaci 

Assesment of Quality of 
products in tourism  

12th international 
conference on social 
sciences, Amsterdam 

2017 

3 Alberta Tahiri, Idriz 
Kovaci 

The role and importance of 
tourism ethics 

The 9th International 
scientific conference, 
Ulqin 

2017 

4 Idriz Kovaci, Alberta 
Tahiri 

Touristic potential of Kosovo 
and its development 
strategies 

Third scientific 
conference, Dardania 2016 
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5 Alberta Tahiri 
Faruk Daci 

Business environment and 
business demands (Peja 
Case) 

Magazine “Reform.” Nr. 
2. Gjilan 2015, ISSN: 
1409-9794 printed form 
dhe ISNN: 1857-9221-
electronic form  

2015 
Gjilan 

6 Tahiri, A. 
Milladinoskl, S 

Tourism marketing 
methodology 

CRC-Journal Volume 
2, NO3-4. ISSN1857-
7474 Online 

 

7 Alberta Tahiri 
Faruk Daci 

Theory of sustainable 
development of tourism 

5th international 
conference 
“compliance of the 
standards in south-
eastern european 
countries with the 
harmonized standards 
of european union”. 
ISSN:2336-9965. 
COBISS. CG-ID 
25044240. Pp. 16-20. 

2015 

8 Alberat Tahiri 
Faruk Daci 

The impact of marketing on 
consumer behavior  

The second 
international scientific 
conference 
“sustaninable 
fevelopment”. ISSN 
1857-7482. 
International University 
of Struga (UNS) 

2015 

9 Alberta Tahiri 
Faruk Daci 

Tourist potentials of the city 
of Peja as an opportunity for 
economic development 

“science week 2015”. 
Ministry of Education, 
scrience and 
technology. Prishtina. 
ISBN: 9879951160902. 

2015 

 
Tabela II.7 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

     
     

 
K. Aktiviteti tjetër kërkimor shkencor 
Tabela II.8 Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore 
dhe në universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

Nr 
Autorët (renditja si në 
Ligjërate/Prezantim) Titulli e prezantimit 

Lloji i ligjëratës 
(Konferencë, 

Simpozium, Punëtori, 
Universitet) Viti, Vendi 

     
 
Tabela II.9 Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

Nr 

Kontributi 
(redaktor/rece

nsent) 
Autori origjinal i 

punimit 
Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 
redaktuar ose për të 
cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 
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5 Alberta Tahiri 
Faruk Daci 

Business environment and 
business demands (Peja 
Case) 

Magazine “Reform.” Nr. 
2. Gjilan 2015, ISSN: 
1409-9794 printed form 
dhe ISNN: 1857-9221-
electronic form  

2015 
Gjilan 

6 Tahiri, A. 
Milladinoskl, S 

Tourism marketing 
methodology 

CRC-Journal Volume 
2, NO3-4. ISSN1857-
7474 Online 

 

7 Alberta Tahiri 
Faruk Daci 

Theory of sustainable 
development of tourism 

5th international 
conference 
“compliance of the 
standards in south-
eastern european 
countries with the 
harmonized standards 
of european union”. 
ISSN:2336-9965. 
COBISS. CG-ID 
25044240. Pp. 16-20. 

2015 

8 Alberat Tahiri 
Faruk Daci 

The impact of marketing on 
consumer behavior  

The second 
international scientific 
conference 
“sustaninable 
fevelopment”. ISSN 
1857-7482. 
International University 
of Struga (UNS) 

2015 

9 Alberta Tahiri 
Faruk Daci 

Tourist potentials of the city 
of Peja as an opportunity for 
economic development 

“science week 2015”. 
Ministry of Education, 
scrience and 
technology. Prishtina. 
ISBN: 9879951160902. 

2015 

 
Tabela II.7 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

     
     

 
K. Aktiviteti tjetër kërkimor shkencor 
Tabela II.8 Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore 
dhe në universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

Nr 
Autorët (renditja si në 
Ligjërate/Prezantim) Titulli e prezantimit 

Lloji i ligjëratës 
(Konferencë, 

Simpozium, Punëtori, 
Universitet) Viti, Vendi 

     
 
Tabela II.9 Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

Nr 

Kontributi 
(redaktor/rece

nsent) 
Autori origjinal i 

punimit 
Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 
redaktuar ose për të 
cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 
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Tabela II.10 Kontribute tjera shkencore dhe profesionale 

Nr 
Autorët (renditja si në 
kontributin shkencor) Lloji i kontributit shkencor  Viti, Vendi 

    

 
L. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 
Tabela II.11 Pjesëmarrja e dëshmuar në programe ose projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

shkencor Periudha kohore Institucioni/ Vendi 
Pozita në program, 
projekt/ Kontributi 

     
     

B. Patente në nivel ndërkombëtar ose kombëtar 
Tabela II.12 Patentet zyrtare në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar 

Nr 
Autorët (renditja si në 
patentin e zyrtarizuar ) Titulli i patentit 

Institucioni/ Vendi, Viti i 
zyrtarizimit Faqet 

     
     
 

AKTIVITETET TJERA SHËRBYESE (JO-AKADEMIKE) 
 
Tabela III.1 Shërbimet (aktivitetet dhe angazhimet) në lidhje me Universitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
   
   
 
Tabela III.2 Shërbimet (aktivitetet) në lidhje me Komunitetin 
Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
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Kandidati Nr. 3 

 
 
 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Halil Bajrami 

Datëlindja: 
10/04/1969 

Vendlindja: 
Shtime 

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  
Universiteti i Tiranës 
 
 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara jashtë 
vendit) Po 

Titulli aktual akademik: N/A 

Data kur është fituar titulli aktual: 
N/A 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: Mungon dëshmia 
që nuk është nën hetime 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  
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Kandidati Nr. 3 

 
 
 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Halil Bajrami 

Datëlindja: 
10/04/1969 

Vendlindja: 
Shtime 

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  
Universiteti i Tiranës 
 
 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara jashtë 
vendit) Po 

Titulli aktual akademik: N/A 

Data kur është fituar titulli aktual: 
N/A 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: Mungon dëshmia 
që nuk është nën hetime 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  
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Kandidati Nr. 4 

 
 
 
 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Sabri Hajdini 

Datëlindja: 
19/05/1967 

Vendlindja: 
Tërsten,Viti  

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti i Tiranës 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara jashtë 
vendit) Po 

Titulli aktual akademik: Prof.Ass.Dr. - Kolegji Pjeter Budi  

Data kur është fituar titulli aktual: 
2016 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  
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AKTIVITETIN ARSIMOR (MËSIMDHËNËS) 

 

Tabela I.1 Aktivitetet mësimore, me përqendrim te përvoja relevante  

Emri & niveli i lëndës sipas viteve 
të periudhës që recensohet 

Viti & 
Semestri 

kur 
ligjërohet 

Numri i 
përafërt 

i 
studentë

ve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh., ligjërata, mësim në 
ekip, tutorim, mbikëqyrje e 

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

Menaxhimi i Cilësisë    Ligjerata 

Menaxhimi i ndryshimeve dhe 
inovacioneve 

   Ligjerata 

Praktikë studimore në fushën e 
menaxhimit gjeneral 
internacional 

   Ligjerata 

Interkultura dhe Etika në Biznes    Ligjerata 

Seminar nga lëmia e 
menaxhimit internacinal 

   Ligjerata 

Hoteleria    Ligjerata 

Njohja e mallrave me shkencën 
e ushqimit 

   Ligjerata 

Notricizmi    Ligjerata 

 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie7  

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) Nuk ka informata 
 
Tabela I.3 Mentorimi  

Emri i kandidatit 

Diploma / 
Niveli i 

studimit8 

Data e 
regjistrimit / 

lejimit të 
punimit Në proces 

Data e 
përfundimit 

Nuk ka     
  
Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtë 

Nuk ka   
 
Vërejtje: Kandidatët në marrëdhënie të rregullt pune në UP duhet të ofrojnë dëshmi që kanë vijuar me 
sukses së paku 2 trajnime për mësimdhënie (përjashtimisht konkursit aktual). 
 
 
                                                
7 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
8 Punimi i diplomës në studimet 5 ose 6 vjeçare, lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit 
akademik, konsiderohet ekuivalent me punimin e nivelit Master.  
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Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie7  

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) Nuk ka informata 
 
Tabela I.3 Mentorimi  

Emri i kandidatit 

Diploma / 
Niveli i 

studimit8 

Data e 
regjistrimit / 

lejimit të 
punimit Në proces 

Data e 
përfundimit 

Nuk ka     
  
Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtë 

Nuk ka   
 
Vërejtje: Kandidatët në marrëdhënie të rregullt pune në UP duhet të ofrojnë dëshmi që kanë vijuar me 
sukses së paku 2 trajnime për mësimdhënie (përjashtimisht konkursit aktual). 
 
 
                                                
7 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
8 Punimi i diplomës në studimet 5 ose 6 vjeçare, lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit 
akademik, konsiderohet ekuivalent me punimin e nivelit Master.  
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AKTIVITETI HULUMTUES, SHKENCOR DHE PROFESIONAL 
 

M. Publikimet në revista ndërkombëtare shkencore në frymën e nenit 142, 143 dhe 144 të Statutin e 
Përkohshëm të USHAF, në pajtim me Rregulloren Nr. 1097/18  

Tabela II.1 Numri i publikimeve si autor i parë dhe si autor korrespondent  

Nr 

Autorët 
(renditja si në 

punim) Titulli i punimit Revista 

Vëllimi, 
Nr., faqet, 

viti 

Linku i 
indeksimit në 

Bazat e të 
dhënave9  

Koeficienti i 
barasvlerës
imit sipas 
rregullores 

1 Sabri Hajdini, 
Donika Prifti 

Air Mycoflora in 
Grain and Flour 
Areas of Silos 
Factories in 
Kosovo 

J. Int. 
Environment
al Application 
& Science 

Vëllimi 9, 
Faqe 117-
121, 2014 

https://academ
ic.microsoft.co
m/#/detail/234
5081225  

0.85 

2 

Afete Musliu, 
Seit Shallari, 
Sabri Hajdini , 
Shkelzim Ukaj, 
Berat Sinanaj 

Soil Pollution in 
Mitrovica Town 
Surroundings as 
a Consequence 
Of Mining and 
Industrial 
Processes in 
Trepca Mine 

J. Int. 
Environment
al Application 
& Science 

Vëllimi 7, 
Botimi 3, 
Faqe  
511-514, 
2012 

https://academ
ic.microsoft.co
m/#/detail/218
2295603  

0.85 

3 Sabri Hajdini, 
Donika Prifti 

Determination of 
mycoflora in the 
rye cob 

Albanian J. 
Agroc. Sci. 

Albanian 
j. agric. 
sci. 2013, 
Faqe 707-
709 

https://worldwi
descience.org/
wws/desktop/e
n/results.html  

0.85 

 
Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
N. Publikimet në revista akademike ose shkencore, ndërkombëtare dhe vendore që nuk janë 

përfshirë në tabelën paraprake 
Tabela II.2 Publikimet në revista akademike ose shkencore ndërkombëtare 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 

Skender Miftari, 
Sadija Kadriu, 
Mensur Kelmendi, 
Mehush Aliu, 
Blerim Baruti and 
Sabri Hajdini 

Determination the 
concentration of the heavy 
metals in the cultivated 
cherries in the territory of 
mitrovica with ICP-OES 
technique 

ARPN Journal of 
Agricultural and 
Biological Science  

Vëllimi  12  nr. 
3, 2017 

2 

Sadija Kadriu, 
Mehush Aliu∗ , 
Milaim Sadiku, 
Mensur Kelmendi, 
Ismet Mulliqi, Sabri 
Hajdini 

The Pollution of River 
Trepça with Heavy Metals 
as a Result of Exploitation 
and Processing of Pb-Zn 
Ore 

J. Int. Environmental 
Application & Science 

Vëllimi 11, Faqe 
166-169, 2016 

3 A. Azizi, M. Morina, 
S. Hajdini, L. Latifi 

Oxidation and Removal of 
Iron and Manganese in 
Water Treatment Plant in 
Velekince, Gjilan, Kosovo 

J. Int. Environmental 
Application & Science Vëllimi 9, Botimi 

2, 2013 

                                                
9 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 të 
nënparagrafit A.2.4 
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Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Sabri Hajdini, 
Donika Prifti 

Përmbajtja e 
mikroorganizmave në gurë 
dhe ndikimi i tyre në 
ndryshimet fiziko-kimike, 
teknologjike të tij 

Buletini i Shkencave të 
Natyrës Botimi 17, 2014 

O. Publikimet e monografive/ librave / kapitujve të librave/ dispensave / përkthimeve në lëmin 
e kandidatit 

Tabela II.4 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhë të huaja 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

     
 
Tabela II.5 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhën shqipe 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

     

 
P. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë  
Tabela II.6 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë në nivel 
ndërkombëtar (jashtë vendit) 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Konferenca, simpoziumi 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 
R. Domniku, 
S.Hajdini, D. 
Salihu. 

Assessment of 
Biochemical and 
Microbiological Gualities of 
Raw Milk “Vita” 

Jubile National Scientific 
Conference with 
International Participation 

Vëllimi 16, 
Faqe 131-133, 
2013 

2 
Sabri Hajdini, 
Dilaver Salihu, 
Alush Musaj 

Bacterial density of 
heterotrophic, total 
coliforme, yeast and moss 
in rye and oeat seeds 

International Conferenc of 
Young Scientists, Plovdiv 

Vëllimi 13, 
2012 

3 

Dilaver Salihu, 
Kemajl Kurteshi, 
Idriz Vehapi, 
Alush Musaj,Sabri 
Hajdini, Naser 
Kamberi 

Investigation of 
Fermenting Process in 
Producting of Sausage in 
Butchery “GAZI” 

Union Of Scientists In 
Bulgaria- Plovdiv, series 
C. Natural sciences and 
humanities, Plovdiv 

Vëllimi 13, 
Faqe 43-46, 
2011 

4 
Sabri Hajdini, 
Alush Musaj, 
Mehush Aliu 

Microflore of bacterial and 
fungal infections in cereals 

Konferenca e 1-rë 
Ndërkombëtare e 
Bujqësisë, Ushqimit dhe 
Mjedisit, Korçë 

2011 
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Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Revista 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Sabri Hajdini, 
Donika Prifti 

Përmbajtja e 
mikroorganizmave në gurë 
dhe ndikimi i tyre në 
ndryshimet fiziko-kimike, 
teknologjike të tij 

Buletini i Shkencave të 
Natyrës Botimi 17, 2014 

O. Publikimet e monografive/ librave / kapitujve të librave/ dispensave / përkthimeve në lëmin 
e kandidatit 

Tabela II.4 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhë të huaja 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

     
 
Tabela II.5 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
gjuhën shqipe 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

     

 
P. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë  
Tabela II.6 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë në nivel 
ndërkombëtar (jashtë vendit) 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit Konferenca, simpoziumi 
Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 
R. Domniku, 
S.Hajdini, D. 
Salihu. 

Assessment of 
Biochemical and 
Microbiological Gualities of 
Raw Milk “Vita” 

Jubile National Scientific 
Conference with 
International Participation 

Vëllimi 16, 
Faqe 131-133, 
2013 

2 
Sabri Hajdini, 
Dilaver Salihu, 
Alush Musaj 

Bacterial density of 
heterotrophic, total 
coliforme, yeast and moss 
in rye and oeat seeds 

International Conferenc of 
Young Scientists, Plovdiv 

Vëllimi 13, 
2012 

3 

Dilaver Salihu, 
Kemajl Kurteshi, 
Idriz Vehapi, 
Alush Musaj,Sabri 
Hajdini, Naser 
Kamberi 

Investigation of 
Fermenting Process in 
Producting of Sausage in 
Butchery “GAZI” 

Union Of Scientists In 
Bulgaria- Plovdiv, series 
C. Natural sciences and 
humanities, Plovdiv 

Vëllimi 13, 
Faqe 43-46, 
2011 

4 
Sabri Hajdini, 
Alush Musaj, 
Mehush Aliu 

Microflore of bacterial and 
fungal infections in cereals 

Konferenca e 1-rë 
Ndërkombëtare e 
Bujqësisë, Ushqimit dhe 
Mjedisit, Korçë 

2011 
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Tabela II.7 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., faqet, 
viti 

     

 
Q. Aktiviteti tjetër kërkimor shkencor 
Tabela II.8 Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore 
dhe në universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit 

Nr 
Autorët (renditja si në 
Ligjërate/Prezantim) Titulli e prezantimit 

Lloji i ligjëratës 
(Konferencë, 

Simpozium, Punëtori, 
Universitet) Viti, Vendi 

     
 
Tabela II.9 Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore 

Nr 

Kontributi 
(redaktor/rece

nsent) 
Autori origjinal i 

punimit 
Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 
redaktuar ose për të 
cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 
      
 
Tabela II.10 Kontribute tjera shkencore dhe profesionale 

Nr 
Autorët (renditja si në 
kontributin shkencor) Lloji i kontributit shkencor  Viti, Vendi 

    

 
R. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 
Tabela II.11 Pjesëmarrja e dëshmuar në programe ose projekte të kërkimeve themelore dhe të 
aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

shkencor Periudha kohore Institucioni/ Vendi 
Pozita në program, 
projekt/ Kontributi 

     

C. Patente në nivel ndërkombëtar ose kombëtar 
Tabela II.12 Patentet zyrtare në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar 

Nr 
Autorët (renditja si në 
patentin e zyrtarizuar ) Titulli i patentit 

Institucioni/ Vendi, Viti i 
zyrtarizimit Faqet 
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AKTIVITETET TJERA SHËRBYESE (JO-AKADEMIKE) 
 
Tabela III.1 Shërbimet (aktivitetet dhe angazhimet) në lidhje me Universitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
   
 
Tabela III.2 Shërbimet (aktivitetet) në lidhje me Komunitetin 
Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
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AKTIVITETET TJERA SHËRBYESE (JO-AKADEMIKE) 
 
Tabela III.1 Shërbimet (aktivitetet dhe angazhimet) në lidhje me Universitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
   
 
Tabela III.2 Shërbimet (aktivitetet) në lidhje me Komunitetin 
Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtë shërbimit 
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Kandidati Nr. 5 

 
 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa 
tjetër e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 

 

 

 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Hysni Tërziu 

Datëlindja: 
22/06/1957 

Vendlindja: 
F.Sllatinë, Ferizaj   

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti i Tiranës   

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: Prof.Ass.Dr. 

Data kur është fituar titulli 
aktual: 2012 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:Nuk ka sjelle dokumentacionin 
në Formën elektronike 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 
6, Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  

 



UNIVERSITETI I SHKENCAVE TE APLIKUARA NE FERIZAJ 
Raport i Komisionit vlerësues për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik 

 
  

22 

Kandidati Nr. 6 

 
 
 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
e raportit. Për të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Naser Bresa 

Datëlindja: 
30/04/1962 

Vendlindja: 
Budrike e Eperme, Prizren   

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☒  

Nëse po, ku është fituar:  N/A   

Nostrifikimi (për diplomat e fituara jashtë 
vendit) N/A 

Titulli aktual akademik: N/A 

Data kur është fituar titulli aktual: 
N/A 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  
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Përkohshëm të USHAF si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevoje të plotësohet pjesa tjetër 
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N/A 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 
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Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  
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TITULLI AKADEMIK I CILI PROPOZOHET 
(Në raportin e komisionit vlerësues duhet të bëhet i qartë propozimi për emërimin, riemërimin ose avancimin e 
kandidatëve në numrin e kërkuar me konkurs dhe të dallohet nga propozimi për kandidatët tjerë. Komisioni 
vlerësues është i obliguar të shkruajë raport edhe për kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet minimale por të 
cilët nuk janë propozuar të emërohen. Për kandidatët të cilët i nuk plotësojnë kushtet minimale mjafton të 
ceken kushtet të cilat nuk janë plotësuar.)  
 

1. Dr. Hysen Sogojeva 
Kandidati ka të përfunduar studime e doktoraturës në vitin 2017 në Universitetin Sv.Kliment Ohridski, 
në Maqedoni në fushën e turizmit. Ai ka një përvoje shumëvjeçare nga mësimdhënësi në shkollën e 
mesme, pastaj si zyrtar për turizëm deri në pozitën e UD të Drejtorit të Departamentit të Turizmit e 
tani edhe të Udhëheqësit të Divizionin të Hotelerisë dhe Standardeve Turistike në Ministri të Tregtisë 
dhe Industrisë. Dr. Sogojeva gjithashtu ka edhe përvojë në nivel të bordit të kompanisë si dhe përvoje 
akademike si ligjërues nga viti 2011 duke ligjëruar lëndë në lëmine e turizmit dhe hotelerisë. Eshtë 
autor dhe ko-autor në tri punime të publikuar në revista shkencore ndërkombëtare dhe vendore, 17 
punime dhe pjesëmarrje ne konferenca ndërkombëtare, rajonale dhe vendore si dhe autor i një libri.  
 
2. Dr. Alberta Tahiri 
Kandidatja ka të përfunduar studimet e masterit dhe doktoraturës me notë mesatare të lartë.  
Tri nivelet arsimore të kandidates janë të përfunduar në lëmi të ekonomiksit, bachelorin në 
administrim biznesi, masterin në menaxhment, dhe doktoratën nga lëmia e turizmit, duke iu 
përshtatur lëndëve të kërkuara në konkurs dhe e dallon atë nga kandidatët tjerë potencial. 
 
Puna kërkimore kandidates ka filluar të intensifikohet vit pas viti. Gjatë tri viteve të fundit ajo ka 
prezentuar një seri konferencash shkencore (19 konferenca vendore dhe ndërkombëtare), publikime 
në revista shkencore si autore dhe koautore, duke mbuluar një mori temash në turizëm, dhe 
ndërlidhjen e saj me shumë faktorë si zhvillimi ekonomik, mjedisi biznesor, marketingu etj. Përvoja e 
punës së kandidates është e larmishme dhe prezentohet në sektore të ndryshme si atë publik dhe në 
atë privat, duke qenë si asistente e Kryetarit të Kuvendit Komunal, ajo ishte kyçe në financat e 
komunës, koordinimin dhe mbikëqyrjen e administratës me të gjitha departamentet e tjera në 
komunë, poashtu ajo u angazhua si zv.drejtoreshë në Qendrën Didaktike në Pejë ku përfaqëson 
ende rolin e konsulentës dhe njëkohësisht udhëheqjen e një ekipi. Nga viti 2015, kandidatja punon në 
Kolegje të ndryshme si profesor vizitues, ligjëruese dhe profesor i rregullt,  me një larmi lëndësh të 
mbajtura (10 në total), duke rritur kapacitetet e saj kërkimor, aftësitë e saj të mësimdhënies, dhe duke 
avancuar më tej kurrikulën mësimore. Ajo poashtu dallohet në punën e saj me studentë, çfarë 
vlerësohet dhe dokumentohet nga studentë dhe kolegë të saj.  
 
3. Prof. Ass. Dr. Halil Bajrami 
Prof. Ass. Dr. Halil Bajrami, Kandidati  nuk ka dorëzuar dëshminë që nuk është në hetim ashtu siq 
është kërkuar me konkurs  
 
4. Dr. Sabri Hajdini 
Dr. Hajdini ka të përfunduar studimet e doktotaturës në Teknologji dhe Mikrobiologji të ushqimeve, 
Vlerësimi i sigurisë dhe cilësisë, në vitin 2014 në Universitetin e Tiranës. Dr. Hajdini ka një përvoje 
modeste të punës, e gjitha në cilësinë e mësimdhënësit si dhe të udhëheqësit të programit në fushën 
e Hotelerisë dhe turizmit. Ai ka shtatë punime të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare dhe 
rajonale, dhe katër publikime në konferenca ndërkombëtare. 
 
5. Hysni Terziu  
Kandidati nuk i ka dorëzuar dokumentacionin në formë elektronike ashtu siq është kërkuar me konkurs  
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Kandidatja ka të përfunduar studimet e masterit dhe doktoraturës me notë mesatare të lartë.  
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6. MSc. Naser Bresa  
MSc. Naser Bresa,  nuk i plotëson kushtet e parapara me rregullore dhe statut të USHAF, pasi që per 
poziten e Mesimdhënsit kërkohet që kandidati të ketë të përfunduara studimet e doktoraturës  
 
Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit të aplikantëve dhe duke u bazuar në kriteret e parapara nga 
konkursi dhe Statuti i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj për zgjedhjen e titullit të 
Mësimdhënsit, në konsiderojmë se asnjë kandidat për këtë pikë të konkursit nuk ka ofruar mjaftueshem 
dëshmi që i plotëson të gjitha kritere e parapara për tu zgjedhur Mësimdhënës,andaj i propozojmë Këshillit 
Mësimor/Shkencor që për të njëjtën pozitë të shqyrtojë mundësinë e përsëritjes së konkursit për këtë pozitë. 

 
NËNSHKRIMET ORIGJINALE NGA ANËTARËT E KOMISIONIT VLERËSUES 

Pozita Emri dhe mbiemri Nënshkrimi 

Kryetar Prof. Asoc. Dr. Nagip Skenderi  

Anëtar Prof. Ass. Vehbi Ramaj  

Anëtar Prof. Ass. Bedri Millaku  


