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1. Dr. Hysen Sogojeva 

2. Dr. Halil Bajrami 
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Shënimet për kandidatin e propozuar për emërim/ riemërim/ avancim 

Emri dhe mbiemri: Dr. Hysen Sogojeva 

Datëlindja: 05.03.1957 

Grada shkencore: Dr. Në Turizëm 

Universiteti: Universiteti “Sv.Kliment 
Ohridski”,Manastir,RM 

Titulli akademik për të cilin  
propozohet kandidati: Prof. As. Dr. 

Komisioni vlerësues 

1. Kryetar Prof. As. Dr. Bedri Millaku  

2. Anëtar Prof. As. Dr. Nagip Skenderi 

3. Anëtar Prof. As. Dr. Vehbi Ramaj 
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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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AKTIVITETI 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     Ligjërata 

Turizëm ndërkombëtar    Ligjërata 

Hoteleri    Ligjërata 

Agjencitë turistike    Ligjërata 

Trashëgimia Kulturore    Ligjërata 
 
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 shkurtër 

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 
Academic 
Journal 

Vellimi 6, 
Botimi 4, 
2016 

http://euacademic
.org/UploadArticl
e/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 

1 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  
Trendet e promovimit të 
produkteve dhe shërbimeve 
turistike në Kosovë 

!st International 
Scieneific Conference 
on Innovative 
marketing 

2017 

2  Pjesemarrje ANFAS Conference N/A 

3  Zhvillimi i produktit turistik në 
Kosovë 

Alpe Adria Tourism & 
Leisure 2016 

4  Pjesemarrje 

2nd International 
Scieneific Conference 
on Innovative 
marketing 

2018 

5  Pjesemarrje 

World Tourism 
Organisation: 
Coference on Quality 
of Destinations  

2018 

6  
Basic Potentials and 
perspective of Development 
of Tourism in Kosovo 

9th International Joint 
World Cultural Tourism 
Conference  

2008 

7  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  Kosova ka shumë mundësi 
për zhvillimin e turizmit 

Konferenca me rastin 
e ditës botërore të 
turizmit 

2017 

2  Sektori privat ndihmon 
turizmin 

Konference organizuar 
nga Asociacioni 
Turistik 

2017 

3  
Hoteleria gjendja dhe 
perspektiva e zhvillimit në 
Republikën e Kosovës 

Konference: Stable 
Local Development 
chalanges and 
opportunities 

2011 

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

Geoalb 2011 

5  Zhvillimi i ekturizmit në Malin 
Sharr 

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

2010 

6  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  Integrated Kosovo Tourism 
Offer Tryezë e rrumbullakët  2015 

2  
Mjedisi si faktor i 
rëndësishëm i zhvillimit të 
turizmit në Kosovë 

Tryezë 2009 

3  Marketing management and 
digital transformation  

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

2014 

4  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 

     
 

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 shkurtër i shërbimit 
   

Tabela III.2 Shërbimet (aktivitetet) në lidhje me Komunitetin 
Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
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Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i 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: Halil Bajrami 

Datëlindja: 
10/04/1969 

Vendlindja: 
n/a   

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: Sami Behrami 

Datëlindja: 
27/10/1970 

Vendlindja: 
Vinarc i Epërm, Mitrovicë   

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. As. Dr – Kolegji Pjetër 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:Mungon dëshmia që nuk 
 është nën hetime (e vitit 2015) 

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: Sami Behrami 

Datëlindja: 
27/10/1970 

Vendlindja: 
Vinarc i Epërm, Mitrovicë   

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. As. Dr – Kolegji Pjetër 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:Mungon dëshmia që nuk 
 është nën hetime (e vitit 2015) 

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. 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 bashkë 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. Halil Bajrami 

Prof. As. Dr. Halil Bajrami,  Kandidati  nuk ka dorëzuar dëshminë që nuk është në hetim ashtu 
siq është kërkuar me konkurs.  

 
3. Sami Behrami 

 Kandidati nuk ka dorëzuar dëshminë që nuk është në hetim ashtu siq është kërkuar me 
konkurs.  

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 për lëndët sipas kësaj pike të konkursit, ne konsiderojmë 
se Dr. Hysen Sogojeva i plotëson të gjitha këto kritere dhe i propozojmë Këshillit 
Mësimor/Shkencor zgjedhjen e tij në thirrjen Prof. As. Dr. në cilësinë e Mësimdhënësit në 
Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. 
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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. 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 bashkë 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. Halil Bajrami 

Prof. As. Dr. Halil Bajrami,  Kandidati  nuk ka dorëzuar dëshminë që nuk është në hetim ashtu 
siq është kërkuar me konkurs.  

 
3. Sami Behrami 

 Kandidati nuk ka dorëzuar dëshminë që nuk është në hetim ashtu siq është kërkuar me 
konkurs.  

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 për lëndët sipas kësaj pike të konkursit, ne konsiderojmë 
se Dr. Hysen Sogojeva i plotëson të gjitha këto kritere dhe i propozojmë Këshillit 
Mësimor/Shkencor zgjedhjen e tij në thirrjen Prof. As. Dr. në cilësinë e Mësimdhënësit në 
Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. 

 
 

 
 
 
 
 
 


