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Shënimet për kandidatin e propozuar për emërim/ riemërim/ avancim 

Emri dhe mbiemri: Sokol Krasniqi 

Datëlindja: 01/07/1960 

Grada shkencore: Dr. Sc. Menaxhimit 

Universiteti: Universiteti Shtetëror i Tiranës 
Titulli akademik për të cilin  
propozohet kandidati: Prof. As. Dr 

 

 

 

Komisioni vlerësues 

1. Kryetar Prof. Dr. Justina Pula  

2. Anëtar Prof. Asoc. Dr. Besnik Krasniqi 

3. Anëtar Prof. As. Dr. Nagip Skenderi 
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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: Aziz Rexhepi 

Datëlindja:  07/02/1961 

Vendlindja: F. Sh. Komogllavë, K. Ferizaj 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  “Universiteti Evropian i Tiranës”, Shqipëri 

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: 

 
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. 
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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) 

Bazat e Menaxhmentit     Ligjërata 

Sjellje Organizative dhe 
Lidership 

   Ligjërata 

Projekti i ndermaresise    Ligjërata 

Menaxhimi i Resurseve 
Humane 

   Ligjërata 

Vlersimi i Perfomances ne 
Biznes 

   Ligjërata 

Menaxhimi i Prodhimit    Ligjërata 

Menaxhimi i Operacioneve    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     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
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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 Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 
Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

EKONET AUSTRIA -Trajnim 
për firma ushtrimore  

Shtator 2007  

IBISIEL AUSTRIA  N/A  
MTI GTZ – Trajnime për 
didaktikë 

Prill, 2008  

IFDC – Trajnime për marketing Dhjetor 2001  
 

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). 
 

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 Dr. Aziz Rexhepi 

Motivation of 
Human 
Resources as a 
challenge in 
effective decision 
making in SMEs 
in Kosovo 

EUROPEAN 
ACADEMIC 
RESEARCH 

Vol. III, 
Issue 
12/ 
March 
2016 

http://euacade
mic.org/Upload
Article/2377.pdf 

0.85 

       
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 Dr. Aziz Rexhepi 

The managerial affection 
towards the application of 
motivation of personnel in 
SMEs in Ferizaj 

International 
Multidisciplinary 
Research Journal 

v.3, fq. 498-Prill 
2015, ISSN 
2286-4822 

2 
Dr. Aziz Rexhepi, 
Prof. Dr. Vasilika 
Kume 

Hulumtim empirik krahasues 
mbi stilet e vendimmarrjes 
në organizatat publike dhe 
private 

Revista shkencore 
sociale Tiranë 

Nr (1), 
Fq. 67-76 
2014, ISSN 
2222-5846 

     
 
Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

                                                
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 



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

 
  

 

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 
     
 

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 

 Aziz Rexhepi Farm managing based on 
decision-making tree. 

European International 
Virtual Congress of 
Researchers, European 
International Virtual 
Congress of 
Researchers EIVCR, UK 

27-35, May 2015, 
ISSN 2059-2752 

 Aziz Rexhepi 

WORK SATISFACTION- 
COMPARISON 
BETWEEN PUBLIC AND 
PRIVATE SECTOR 

International e-
Conference in Science 
and Social Science  

fq. 238-250, 
ISSN 114-968 3 
rd IeCS&SS 

 Aziz Rexhepi 
Commercial deployment 
during motivation in 
business establishments 

SKAP, Slovakia 
Academic Publishing, 
SKAP E-Conference 

Vol: June 2016 
fq. 267-277, ISBN 
92-849-0892-0 
 

 
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 

     
 

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 
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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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Kandidati Nr. 2 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Sokol Krasniqi 

Datëlindja: 01/07/1960 

Vendlindja: 
Mramor, Prishtinë 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  “Universiteti i Tiranës”, Shqipëri 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: Prof. Ass.Dr. 

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: 

 
 
 
 
 
 

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. 
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Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  “Universiteti i Tiranës”, Shqipëri 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: Prof. Ass.Dr. 

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: 

 
 
 
 
 
 

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. 
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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) 

Etika ne Biznes    Ligjërata (USHAF) 

Menaxhimi i operacioneve    Ligjërata (USHAF) 

Menaxhmenti    Ligjërata (USHAF) 

Menaxhimi i IT ne ndermarrje    Ligjërata (USHAF) 

E drejta biznisore    Ligjërata (USHAF) 

Vendosja e Çmimit ne produkte     Ligjërata (USHAF) 

Turizmi nderkombetar    Ligjërata (USHAF) 

Planifkimi ne Turizem dhe 
Hoteleri 

   Ligjërata (USHAF) 

Qeverisja e Korporatave    Ligjërata(AAB) 

Sjellja organizative    Ligjërata(AAB) 

Financa nderkombetare    Ligjërata (AAB) 

Menaxhimi Strategjik    Ligjërata (AAB-Rinvest) 

Metodat kerkimore ne 
Marketing 

   Ligjërata (UBT) 

Shitja dhe Menaxhimi i shitjes    Ligjërata (UBT) 

 
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     
 
 
 
 

 
                                                
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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 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). 
 

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 
Sokol 
Krasniqi,Env
er Krasniqi 

Prishtina’s 
Development 
Strategy of 2013-
2016: on anlysis of 
the situation in the 
Educational, 
Cultural, Youth, 
and Sport; 

“European 
Scientific 
Journal”, 
ESJ  

Sector Vol 11, 
No 19(2015), 
ESJ July 
Edition, ISSN: 
1857-
7881(Print),ISS
N1857-
7431(Online)    

http://eujo
urnal.org/i
ndex.php/
esj/issue/v
iew/192  

 

     1  

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 Sokol KRASNIQI 

“ Effects of organizational 
changes in a banking 
institution (Case study Bank 
for Business-BPB)” 

International 
Multidisciplinary Research 
Journal-Europian 
Academic Research 

Vol.III, Issue 4/July 
2015  ISSN 2286-
4822 Impact factor 
(UIF): 3.4546 ; DRJI 
Value: 5.9 (B+) 

2 

Enver 
H.KRASNIQI, 
Sokol KRASNIQI, 
Erëza ARIFI   

The Impact of SME 
Internationalization in Firm’s 
Growth-Kosovo’s 
Perspective 

International Journal of 
Management and 
Business Economics  

December 2014 
edition vol. No. 3 
ISSN 2304-0270  

3 
Enver 
H.KRASNIQI, 
Sokol KRASNIQI 

The Impact of  Business  
Barriers  in 
Entrepreneurship and 
Firm’s Growth-Kosovo’s 
Perspective 

International Journal of 
Business and General 
Management (IJBGM) 

ISSN: 2319-2275-
Vol-2,Issue-
5,Novemebre-2013-
Impact factor 
(JCC):2.8637  

 
 
 
 
 
 
                                                
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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ESJ  
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Edition, ISSN: 
1857-
7881(Print),ISS
N1857-
7431(Online)    

http://eujo
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     1  

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 Sokol KRASNIQI 

“ Effects of organizational 
changes in a banking 
institution (Case study Bank 
for Business-BPB)” 

International 
Multidisciplinary Research 
Journal-Europian 
Academic Research 

Vol.III, Issue 4/July 
2015  ISSN 2286-
4822 Impact factor 
(UIF): 3.4546 ; DRJI 
Value: 5.9 (B+) 

2 

Enver 
H.KRASNIQI, 
Sokol KRASNIQI, 
Erëza ARIFI   

The Impact of SME 
Internationalization in Firm’s 
Growth-Kosovo’s 
Perspective 

International Journal of 
Management and 
Business Economics  

December 2014 
edition vol. No. 3 
ISSN 2304-0270  

3 
Enver 
H.KRASNIQI, 
Sokol KRASNIQI 

The Impact of  Business  
Barriers  in 
Entrepreneurship and 
Firm’s Growth-Kosovo’s 
Perspective 

International Journal of 
Business and General 
Management (IJBGM) 

ISSN: 2319-2275-
Vol-2,Issue-
5,Novemebre-2013-
Impact factor 
(JCC):2.8637  

 
 
 
 
 
 
                                                
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 

     

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 

     

 
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 Sokol Krasniqi 
,,Effects of organizational 
Changes in a banking 
institution, BPB case study“ 

Nottingen Trade 
University GB  2017 

2 Sokol Krasniqi 

 The role of foreign direct 
investment in the implemention 
for the Kosovo development 
Strategy (Evidence from 
Municipality of Prishtina)  

International Scientific 
Conference on 
Economic Social 
Challenges,Tirane 

2014 

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 Sokol Krasniqi, 
Nita Ferati 

,,Efektet e investimeve 
të jashtme në nivelin e 
punësimeve në sektorin 
bankar të  Kosovës”, 

Konferenca e II-
te Shkencore 
Ndërkombëtare, me 
temën “Qëndrueshmëria     
ekonomike e vendeve të 
Ballkanit dhe sfidat 
integruese  

2018 

2 
Enver 
H.KRASNIQI, 
Sokol KRASNIQI 

“The Role of innovation 
in SME sector-Kosovo’s 
Perspective” 

The 7th International 
Conference (November 
22nd 2014); ISBN 
Publication: “Role, 
Competences and 
Responsibilities of the 
Public Institutions on 
Genereting New Scope 
Towards European 
Integration” 

2014 
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3 
Enver 
H.KRASNIQI, 
Sokol KRASNIQI 

“The Impact od SME 
internationalization in 
firms growth-Kosovo 
perspective ” 

The 6th International 
Conference (Novemeber 
2nd 2013); ISBN 
Publication: “Sixth 
Scientific International 
Conference Public 
Policies and the 
Environment for Business 
Development in the 
Regional Countries” 

2013 

4 Sokol Krasniqi 

Analizimi i gjendjes në 
sektorin e Arsimit, 
Kulturës, Rini dhe Sporti 
në kuadër të strategjisë 
zhvillimore të Prishtinës 
2013-2016’ 

Institut of 
eneterprenouship ans 
small business 

2013 

5 Sokol Krasniqi 

,,Roli i Investimeve të 
huaja direkte në 
zbatimin e Strategjisë 
zhvillimore të Kosovës 
(Komuna e 
Prishtinës,rast studimor 

International Conference 
of Education, Research 
and Innovation 

2013 

 
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 
      
 
Tabela II.10 Kontribute tjera shkencore dhe profesionale 

Nr 
Autorët (renditja si në 
kontributin shkencor) Lloji i kontributit shkencor  Viti, Vendi 
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Sokol KRASNIQI 
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The 6th International 
Conference (Novemeber 
2nd 2013); ISBN 
Publication: “Sixth 
Scientific International 
Conference Public 
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Environment for Business 
Development in the 
Regional Countries” 

2013 

4 Sokol Krasniqi 

Analizimi i gjendjes në 
sektorin e Arsimit, 
Kulturës, Rini dhe Sporti 
në kuadër të strategjisë 
zhvillimore të Prishtinës 
2013-2016’ 

Institut of 
eneterprenouship ans 
small business 

2013 

5 Sokol Krasniqi 

,,Roli i Investimeve të 
huaja direkte në 
zbatimin e Strategjisë 
zhvillimore të Kosovës 
(Komuna e 
Prishtinës,rast studimor 

International Conference 
of Education, Research 
and Innovation 

2013 

 
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 
      
 
Tabela II.10 Kontribute tjera shkencore dhe profesionale 

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

1 Strategjia zhvillimore 
e Prishtines 2020+ 2004-2005 KK Prishtine Pjeset ekonomike 

te strategjise 

2 Strategjia zhvillimore 
Prishtines 2007-11 2007 KK Prishtine  Kordinator i ekipit 

profesional 

3. Strategjia zhvillimore 
e Prishtine 2013-16 2012 IESB 

Anetar i grupit per 
pregaditjen e 
strategjise 

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 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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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: Naser Shabani 

Datëlindja: 
05/11/1960 

Vendlindja: 
Qiflak 

Shtetësia: 
Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  ,,Apollos University” - SHBA 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po 

Titulli aktual akademik: JO 

Data kur është fituar titulli aktual: 
_____/_____/________ 

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) 

N/A     

     

     

     
 
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 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). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
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 

barasvlerë
simit sipas 
rregullores 

       
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 Naser Shabani Impact of naturaln 
resources in Social welfare  2015 

2 Naser Shabani 
Pread and variability in the 
population and Papaver 
rhoeas and P.dubium  

 IESSV,2014 

3 Naser Shabani 

Some anatimical characters 
of stem in different 
population and Bromus 
inermis 

5th IC of Ecosystems 2015 

4 Naser Shabani 

Morphological characters 
on population of Lotus 
corniculuatus Lin vertical 
profile of Lybeteni ICRES 
2016 

 2016 

5 Naser Shabani 

Spread and morphologocal 
variability in populations of 
Consolida regalis and 
C.orienatilis 

Abstract fq.62 2014 

6 Naser Shabani 
Morpho-anatomical analyze 
in differnet species of 
primula genus 

Abstract,fq29,Abstract 
Book 2013 

7 Naser Shabani 

Frecunesy of infection and 
inluenece of the Lorannthus 
europea Jasc.In the mild 
chesnut in the forest of 
Decani 

Abstract,fq29,Abstract 
Book 2012 

8 Naser Shabani 

Statistical analysis of 
several variables CROSUS 
VEUCHENNSIS SHARR 
Mountains vertical profile 

 2013 

9 Naser Shabani 

Some anatomical 
Characters of stem and 
spike in diffenet wheat 
genotypes 

Abstract,fq62,Abstract 
Book ICE,2012 

                                                
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 



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

 
  

 

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 

barasvlerë
simit sipas 
rregullores 

       
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 Naser Shabani Impact of naturaln 
resources in Social welfare  2015 

2 Naser Shabani 
Pread and variability in the 
population and Papaver 
rhoeas and P.dubium  

 IESSV,2014 

3 Naser Shabani 

Some anatimical characters 
of stem in different 
population and Bromus 
inermis 

5th IC of Ecosystems 2015 

4 Naser Shabani 

Morphological characters 
on population of Lotus 
corniculuatus Lin vertical 
profile of Lybeteni ICRES 
2016 

 2016 

5 Naser Shabani 

Spread and morphologocal 
variability in populations of 
Consolida regalis and 
C.orienatilis 

Abstract fq.62 2014 

6 Naser Shabani 
Morpho-anatomical analyze 
in differnet species of 
primula genus 

Abstract,fq29,Abstract 
Book 2013 

7 Naser Shabani 

Frecunesy of infection and 
inluenece of the Lorannthus 
europea Jasc.In the mild 
chesnut in the forest of 
Decani 

Abstract,fq29,Abstract 
Book 2012 

8 Naser Shabani 

Statistical analysis of 
several variables CROSUS 
VEUCHENNSIS SHARR 
Mountains vertical profile 

 2013 

9 Naser Shabani 

Some anatomical 
Characters of stem and 
spike in diffenet wheat 
genotypes 

Abstract,fq62,Abstract 
Book ICE,2012 

                                                
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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10 Naser Shabani 
Some anatomical 
characteristical of stem and 
leaf in Consolida orientalis 

Abstract,fq38,Abstract 
Book 2012 

11 Naser Shabani 

Frequenncy of infection and 
influence of Loranthus 
europeas Jacq in the mild 
chesnut in the forest of 
Decani 

INTERNATIONAL 
Sympozium  in Tirana 2012 

12 Naser Shabani 
Some ANATOMICAL 
CHARACTERISTICS of 
stem and leaf in Consolida 
orientalis 

INTERNATIONAL 
CONFERNECE 
,SHKODER 

2012 

13 Naser Shabani 
Some ANATOMICAL 
CHARACTERISTICS of 
stem and spike in different 
wheat genotypes 

 2012 

 
 
Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

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

     

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 

     
 
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 
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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 

    

 
Q. 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 

     
 

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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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 

    

 
Q. 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 

     
 

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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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. 
 

 
 
 
 

Kandidati Nr. 4 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Ramadan Beqiri 

Datëlindja: 
08/12/1968 

Vendlindja: 
Leskovc 

Shtetësia: 
Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti Evropian i Tiranës 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po 

Titulli aktual akademik: Nuk ka 

Data kur është fituar titulli aktual:  

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) 

Ekonometri    Ligjërata (ISPE) 

Sistemi Informativ i 
Menaxhmentit 

   Ligjërata (ISPE) 

Menaxhimi i investimeve    Ligjërata (ISPE) 

Rrjeta kompjuteristike    Ligjërata (Iliria) 

 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie10  

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 

studimit11 

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). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
11 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 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) 

Ekonometri    Ligjërata (ISPE) 

Sistemi Informativ i 
Menaxhmentit 

   Ligjërata (ISPE) 

Menaxhimi i investimeve    Ligjërata (ISPE) 

Rrjeta kompjuteristike    Ligjërata (Iliria) 

 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie10  

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 

studimit11 

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). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
11 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 
 

R. 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 
dhënave12  

Koeficienti i 
barasvlerës
imit sipas 
rregullores 

       
Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
S. 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 Ramadan Beqiri Lerarning Process in the 
Education System in Kosova 

Revista de 
Comunicare, 
“Comunique” 

Vol 9. Nr. 10-11-
12, fq.132-140, 
2015 

2 Ramadan Beqiri 

Virtual schools free of 
charge to learn from home – 
opportunity developing 
countries 

9 Mai – Ziua Europei, 
Bukuresht, Rumuni 

Nr. 6, fq. 57-60, 
2016 

3 Ramadan Beqiri 

Veshtersite ne permisimin e 
cilesise se arsimit ne 
Kosove 
 

Haemus Plus Vol.14-15, fq. 
17-26, 2015 

4 Ramadan Beqiri Mesonjetorja e shekullit XXI 
ne trojet shqiptare 

Balkan Journal of 
Interdisciplinary 
Research, IIPCCL 
Publishing ,Tiranë 

Vol. 1, Nr.1, fq. 
329-335, Maj 
2015 

5 Ramadan Beqiri 
Te mesuarit online 
nepermjet akademive 
virtuale 

  

 
 
 
Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

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

     

 
 
 
 
 
 

                                                
12 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 



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

 
  

 

T. 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 Ramadan Beqiri Formulat e Fizikes liber 1998 

2 Ramadan Beqiri Detyra te zgjedhuar nga 
Fizika liber 2002 

3 Ramadan Beqiri Fizika VI  liber QA,,Gjeniu” 

4 Ramadan Beqiri Windows,Ms Word,MS 
Excel doracak Infocom 

2002,Prishtine 

5 Ramadan Beqiri Teknologjia e informacionit 
dhe komunikimit TIK Liber  QA,,Gjeniu”2003 

Prishtine 

6 Ramadan Beqiri 

Menaxhimi i panifikimit ne 
mesimdhenie,mesimnxenie 
dhe vleresim nepermjet 
Teknologjise se 
Informacionit dhe 
komunikimit  

Liber QA,,Gjeniu”2003 
Prishtine 

7 Ramadan Beqiri Teknologjia e Informacionit 
dhe komunikimit TIK 2 Liber QA,,Gjeniu”2004 

Prishtine 

8 Ramadan Beqiri Teknologjia e Informacionit 
dhe komunikimit TIK 3 Liber QA,,Gjeniu”2005 

Prishtine 
 
U. 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 Ramadan Beqiri 
Doubts of the parents 
towards the children if 
excessive use of the internet 

SKAP e-Conference, 
Proceeding book 

Vol. Qershor 
2016, fq. 625-
637 

2 Ramadan Beqiri Distance learning through 
the m-Learning 

SKAP e-Conference, 
Proceeding book 

Vol. Qershor 
2016, fq. 52-57 

 
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 
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T. 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 Ramadan Beqiri Formulat e Fizikes liber 1998 

2 Ramadan Beqiri Detyra te zgjedhuar nga 
Fizika liber 2002 

3 Ramadan Beqiri Fizika VI  liber QA,,Gjeniu” 

4 Ramadan Beqiri Windows,Ms Word,MS 
Excel doracak Infocom 

2002,Prishtine 

5 Ramadan Beqiri Teknologjia e informacionit 
dhe komunikimit TIK Liber  QA,,Gjeniu”2003 

Prishtine 

6 Ramadan Beqiri 

Menaxhimi i panifikimit ne 
mesimdhenie,mesimnxenie 
dhe vleresim nepermjet 
Teknologjise se 
Informacionit dhe 
komunikimit  

Liber QA,,Gjeniu”2003 
Prishtine 

7 Ramadan Beqiri Teknologjia e Informacionit 
dhe komunikimit TIK 2 Liber QA,,Gjeniu”2004 

Prishtine 

8 Ramadan Beqiri Teknologjia e Informacionit 
dhe komunikimit TIK 3 Liber QA,,Gjeniu”2005 

Prishtine 
 
U. 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 Ramadan Beqiri 
Doubts of the parents 
towards the children if 
excessive use of the internet 

SKAP e-Conference, 
Proceeding book 

Vol. Qershor 
2016, fq. 625-
637 

2 Ramadan Beqiri Distance learning through 
the m-Learning 

SKAP e-Conference, 
Proceeding book 

Vol. Qershor 
2016, fq. 52-57 

 
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 
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V. 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 

    

 
W. 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 

     

D. 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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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. 
 

 
 
 
 
 
 

Kandidati Nr. 5 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Njazi Halili 

Datëlindja: 01/03/1964 

Vendlindja: Terstenik,Viti 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Apollos University,USA 

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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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. 
 

 
 
 
 
 
 

Kandidati Nr. 5 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Njazi Halili 

Datëlindja: 01/03/1964 

Vendlindja: Terstenik,Viti 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Apollos University,USA 

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) 

Konflikti dhe Pabarazia    Ligjërata (Humanistica) 

Hyrje ne Shkencat Politike    Ligjërata (Humanistica) 

Planifikimi Strategjik dhe 
Vendmarrja 

   Ligjërata (Humanistica) 

Komunikimi me Publikun    Ligjërata (Humanistica) 

 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie13  

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 

studimit14 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
14 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 
 

X. 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 

dhënave15  

Koeficienti i 
barasvlerës
imit sipas 
rregullores 

       
Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
Y. 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 Nijazi Halili 
Gjeopolitika e Shqiperisene 
peridhen e mardhenjeve me 
Kinen(1961-1978) 

ADSH,Tirane 2012 

2 Nijazi Halili 
Kontributi i Pape Klementit 
te XI ne diplomacine 
Evropiane 

ADSH,Tirane 2012 

3 Nijazi Halili 
Sfidat e institucioneve 
Kosovare intergrimi i veriut 
te Mitrovices 

ADSH,Tirane 2012 

4 Nijazi Halili 
Roli i i diplomacise shqiptare 
ne zgjidhjen e krizes se 
Kosoves gjate 2004 

ADSH,Tirane 2013 

5 Nijazi Halili 
Kriza e Kosoves ne 
shek.XIX dhe platforma 
serbe 

ADSH,Tirane 2013 

6 Nijazi Halili Menaxhimi i krizave dhe 
konfliketev nderkombetare Universiteti i Tetoves  2014 

7 Nijazi Halili Negociatat Kosove-Serbi 
Universiteti 
Nderkombetar i 
Struges 

2014 

8 Nijazi Halili Ndarja e murit te Berlinit 
Europianan Institucion 
of menagement Low 
and diplomacy,Skopje 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
15 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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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 

dhënave15  

Koeficienti i 
barasvlerës
imit sipas 
rregullores 

       
Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
Y. 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 Nijazi Halili 
Gjeopolitika e Shqiperisene 
peridhen e mardhenjeve me 
Kinen(1961-1978) 

ADSH,Tirane 2012 

2 Nijazi Halili 
Kontributi i Pape Klementit 
te XI ne diplomacine 
Evropiane 

ADSH,Tirane 2012 

3 Nijazi Halili 
Sfidat e institucioneve 
Kosovare intergrimi i veriut 
te Mitrovices 

ADSH,Tirane 2012 

4 Nijazi Halili 
Roli i i diplomacise shqiptare 
ne zgjidhjen e krizes se 
Kosoves gjate 2004 

ADSH,Tirane 2013 

5 Nijazi Halili 
Kriza e Kosoves ne 
shek.XIX dhe platforma 
serbe 

ADSH,Tirane 2013 

6 Nijazi Halili Menaxhimi i krizave dhe 
konfliketev nderkombetare Universiteti i Tetoves  2014 

7 Nijazi Halili Negociatat Kosove-Serbi 
Universiteti 
Nderkombetar i 
Struges 

2014 

8 Nijazi Halili Ndarja e murit te Berlinit 
Europianan Institucion 
of menagement Low 
and diplomacy,Skopje 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
15 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 Nijazi Halili Menaxhimi i Krizave dhe konfliketeve 
Nderkombetare ISLD Gjilan  2014 

2 Nijazi Halili E drtejta dhe kultura politike si faktor 
ndikues ne ndertimin e shtetit modern ISLD Gjilan  2014 

3 Nijazi Halili Shtete e dobeta ,regjimet ne tranzicion dhe 
sistemet  totalitare-kercnim per sigurine ISLD Gjilan 2014 

4 Nijazi Halili Negociatat per meanxhimin e zgjidhjes se 
krizes ISLD Gjilan 2014 

5 Nijazi Halili Gjenologjia e Negociatave  MASHT java 
e shkences 2015 

6 Nijazi Halili Nje veshtrim mbi teorine e intergrimit 
evropian  ISLD Gjilan 2016 

7 Nijazi Halili Intergrimi ne BE-sfide e Kosoves ISLD Gjilan 2018 

 
Z. 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 

     

 
AA. 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 Njazi Halili 
Balafaqimi me te kaluaren 
dhe rimendimi i paqes  ne 
Ballkaninin multikuluror 

International 
Conference of the 
Philosophic Faculty 
SICPHF State  
University Tetovo 

2014 

 
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 
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BB. 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 

    

 
CC. 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 

     

E. 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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BB. 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 

    

 
CC. 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 

     

E. 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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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kandidati Nr. 6 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Agim Derguti 

Datëlindja: 04/04/1972 
Vendlindja: Ferizaj 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti Evropian  i Tiranës 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po 

Titulli aktual akademik: Nuk ka 

Data kur është fituar titulli aktual:  
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) 

Nuk ka     
 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie16  

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 

studimit17 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
17 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 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) 

Nuk ka     
 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie16  

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 

studimit17 

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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
16 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
17 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 
 

DD. 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 
dhënave18  

Koeficienti i 
barasvlerësi

mit sipas 
rregullores 

       
Vërejtje: Autori i parë dhe autori korrespondent të theksohen (teksti në bold). 
 
EE. 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 Agim Derguti “ Management of the 
Industrial Park in Kosovo” 

Europian Academic 
Research 

Vol.II, Issue 1 
April 2014  ISSN 
2286-4822 
Impact factor 
0.485  (GIF): 
3.1(uif) 

2 
Agim 
Derguti,Lulzim 
Shabani   

The Impact of electronic 
business on the 
development of small and 
medium enterprises in the 
Republic of Kosovo 

Progressive Academic 
Publishing GB 

Volume 3,nr.4 
,2015 ISSN 
2056-6018 

3 Agim Derguti 
The art of planning and its 
impact on project 
manament, 

 Journal -Europian 
Academic Research) 

2017 ISSN: 
1387-3821 

 
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 Agim Derguti 

Managemt of Investment 
Projects in Kosovo-
Defferences with Europian 
Standards 

Menaxhimi i resurseve 
ekonomike ne funksion 
te zhvillimit te vendeve 
ne tranzicion 

ISBN 978-9951-
492-07-02 

 
FF. 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 
     
 

                                                
18 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.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     

 
GG. 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 Agim Derguti 
,,The impact of free 
economic zones in the 
economic develo“ 

2nd International 
Confernece,Reginal 
Challenges for the 
Sustainable 
Development,Elbasan 
Shqiperi 

2013 

2 Agim Derguti 
 Small and medium 
enterprices iniciative of 
industrial clusters in Kosovo  

 International 
Confernece for the 
Sustainable 
Development,3rd ICSD 
,Rome Italy 

2015 

3 Agim Derguti 
The impact of industrial 
parks in local economic 
development 

 International 4th 
Multydisiplinary 
Conferen,,Intregrating 
Science In New Global 
Challenges“ ICTEA 
University of Dubrovnik 

2015 

4 Agim Derguti The management of the 
projects with MS Project 

Europian International 
Virtual Congress of 
Researchers 
(EIVCR)Multidisplanary 
confernece UK 
Birmingham,England 
UK ISSN 2059-2752 

2015 

5 Agim Derguti 
The importance of location 
in the industrial parks –
Ferizajcase study 

International 
Conferenece Economy 
and Bussiness ISSN 
1314-7252 

2014 Volume 
8 

6 Agim Derguti 
The process of investment 
projects management-
comparsions between 
Kosova and Albania 

1st International 
Scientefic 
Conference,,Corporate 
Albania-The past,the 
Present and the 
Future’’ Tirane 

2012 

7 Agim Derguti 
Types of econmic zones and 
their impact on the economic 
development of Kosovo,  

Proceedings Quaesti-
Vitual Multidisiplinary 
Cpnferenece 

Vol.3,issue 1 
,pp37-41,2015 

8 Agim Derguti 
Economic zones in the 
western Balkans and their 
changes 

International Masaryk 
Conferenece for PhD 
Studnet and enw 
Researches  

Vol VI14-18 
2015 

9 Agim Derguti 

Management practices in 
public institutions of the 
Republic of Kosovoand the 
challeneges of the project 

5th International 
Scinetific Conferenece 
for PhD students of EU 
countris 

2016Vol.3 
Issue1 
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në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 
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vendi, viti 

1     

 
GG. 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 Agim Derguti 
,,The impact of free 
economic zones in the 
economic develo“ 

2nd International 
Confernece,Reginal 
Challenges for the 
Sustainable 
Development,Elbasan 
Shqiperi 

2013 

2 Agim Derguti 
 Small and medium 
enterprices iniciative of 
industrial clusters in Kosovo  

 International 
Confernece for the 
Sustainable 
Development,3rd ICSD 
,Rome Italy 

2015 

3 Agim Derguti 
The impact of industrial 
parks in local economic 
development 

 International 4th 
Multydisiplinary 
Conferen,,Intregrating 
Science In New Global 
Challenges“ ICTEA 
University of Dubrovnik 

2015 

4 Agim Derguti The management of the 
projects with MS Project 

Europian International 
Virtual Congress of 
Researchers 
(EIVCR)Multidisplanary 
confernece UK 
Birmingham,England 
UK ISSN 2059-2752 

2015 

5 Agim Derguti 
The importance of location 
in the industrial parks –
Ferizajcase study 

International 
Conferenece Economy 
and Bussiness ISSN 
1314-7252 

2014 Volume 
8 

6 Agim Derguti 
The process of investment 
projects management-
comparsions between 
Kosova and Albania 

1st International 
Scientefic 
Conference,,Corporate 
Albania-The past,the 
Present and the 
Future’’ Tirane 

2012 

7 Agim Derguti 
Types of econmic zones and 
their impact on the economic 
development of Kosovo,  

Proceedings Quaesti-
Vitual Multidisiplinary 
Cpnferenece 

Vol.3,issue 1 
,pp37-41,2015 

8 Agim Derguti 
Economic zones in the 
western Balkans and their 
changes 

International Masaryk 
Conferenece for PhD 
Studnet and enw 
Researches  

Vol VI14-18 
2015 

9 Agim Derguti 

Management practices in 
public institutions of the 
Republic of Kosovoand the 
challeneges of the project 

5th International 
Scinetific Conferenece 
for PhD students of EU 
countris 

2016Vol.3 
Issue1 
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manager 

10 
Lulzim 
Shabani,Fellanze 
Pula,Agim Derguti 

Communication and Digital 
Marketing Management” 

International scientific 
conferenece and 
innovative marketing-
ISCOIM,Durres 

 

 
 
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 Agim Derguti 

Management of 
Investment Projects in 
Kosovo-Defferences 
with Europian 
Standars 

Menaxhimi i resurseve 
ekonomike ne funksion te 
zhvillimt te vendeve  ne 
transicion 

Prishtine 
2013 

2 Lulzim Shabani,Agim 
Derguti 

Analysis of strategy for 
e-government 2009-
2015,dynamics of 
develeopment 
comparasions with 
other reginal 
strategies,conclusions 
and recommendations 

ICCSIS Emerging 
Information Technology 
and Telecomunications 

Prishtine,2012 

3 Agim Derguti Infrastruktura turistike 
ne Kosove  

Konferenca e pare 
nderkombetare Trendte e 
zhvillimit te Turizmit dhe 
Hotelerise 

Revista 
,,Logos:Prish
tine ,2012 

4 Agim Derguti  
Parqet industriale-
evoluimi dhe ndikimi i 
tyre ne punesim 

Konferneca e IV shkencore 
nderkombetare,,Economics 
Development as a basi to 
generate new jobs” 

Prishtine,201
5 

 
HH. 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 

    

 
II. 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 
     

F. 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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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 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
  

 

Kandidati Nr. 7 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Luan Jahiri 

Datëlindja: 29/03/1977 

Vendlindja: 
Prizren 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☒  

Nëse po, ku është fituar:   

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Jo 

Titulli aktual akademik: Nuk ka 

Data kur është fituar titulli aktual: 
_____/_____/________ 

Dorëzimi i aplikacionit  
 
 
 
 

  

 
 

në kohë: 
Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: i mungon nostrifikimi i 
Masterit 

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

 
 
 
 
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. 
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Kandidati Nr. 8 

 
 
 
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:  
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Kandidati Nr. 8 

 
 
 
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:  
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Kandidati Nr. 9 

 
 
 
 
 
 
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: Agon Halabaku 

Datëlindja: 12/10/1964 

Vendlindja: Pozhoran, Viti   

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  “Apollos University”, California  

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: noterizimi fotokopje 
jo origjinal 
 
 
 
 
 
 
 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 
6, Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: 
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Kandidati Nr. 10 

 
 
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: Budrikë e Epërme, 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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Kandidati Nr. 10 

 
 
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: Budrikë e Epërme, 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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SHËNIME PËRMBLEDHËSE TË KANDIDATËVE 
 

 
 

 
Nr. 

 
 
 

Emri dhe mbiemri G
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ev
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pa
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gr
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in

 A
 

(T
ab
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a 

1)
 

Nr. i 
punim
eve në 
pajtim 

me 
paragr
afin B 

Nr.  i 
punim
eve në 
pajtim 

me 
paragr
afin. C 

Nr.  i 
punim
eve/pj
esëma
rrjeve 

në 
pajtim 

me 
paragr
afin D 

Nr. i 
aktiviteteve 

tjera 
kërkimore-
shkencore, 
paragrafi E 

N
r. 

i k
on

tri
bu

te
ve

 n
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pr
oj

ek
te
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ar
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ra

fi 
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N
r. 
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ta

ve
 n

ë 
ni

ve
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dë
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om
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ta
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om
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ta
r, 

pa
ra

gr
af

i G
 

Nr. i 
aktiviteteve 
shërbyese 

Për kandidatët e 
propozuar të emërohen 

për herë të parë në 
USHAF 

M
os
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 II

.5
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Ta
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.8
 

Ta
be
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 II

.9
 

Ta
be

la
 II

.1
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U
SH

AF
 

U
N

I T
je

ra
 

1 Aziz Rexhepi Dr. - 5 - 4 - 3 - - - 3 - - - - - - - - - 57 30 Jo 

2 Sokol Krasniqi Dr. 8 6 - - 1 3 - - - 2 5 - - - 3 - - - - 57 11 Jo 

3 Naser Shabani Dr. - 7 - - - 13 - - - - - - - - 2 - - - - 58 19 Jo 

4 Ramadan Beqiri Dr. - 4 - - - 5 - - 8 2 - - - - - - - - - 49 1 Jo 

5 Nijazi Halili Dr. - 4 - - - 8 7 - - 1 - - - - - - - - - 54  Jo 

6 Agim Dërguti  Dr. - - - - - 3 1 - - 10 4 - - - - - - - - 46  Jo 
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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. Aziz Rexhepi  
Kandidati studimet bazike i ka përfunduar në drejtimin Administrim Biznesi, masterin e mbaroi në UP, 
me specializim në Menaxhment dhe Informatikë, kurse specializimin në Menaxhment e intensifikoi 
me doktoraturë në Universitetin Evropian të Tiranës me sukses të plotë. 
 
Përvoja e kandidatit është e llojllojshme. Në kontekstin e mësimdhënies universitare kandidati ka një 
përvojë modeste, për tre vite ai ligjëroi pesë lëndë të ekonomiksit në Kolegjin “Vizioni për Arsim”. 
Para tri dekadash ai ushtroi detyrën e udhëheqësit të Shërbimit Komercial “KBI Milan Zeqar”,  ai ishte 
themelues i Koperativës Bujqësore “Komogllava”. Po ashtu shumica e karrierës së tij iu dedikua 
edukimit në sektorin e arsimit të mesëm, në shkollën e mesme ekonomike “Faik Konica”, ku nga 
2005 ai ushtroi detyrën e profesorit i lëndëve ekonomike deri në 2013, ku nga ai vit e deri më tani 
ushtron detyrën e drejtorit të shkollës.  
 
Aspekti kërkimor i kandidatit po ashtu është modest, ka publikuar disa punime shkencore në revista, 
dhe ka marrë pjesë po ashtu në disa konferenca ndërkombëtare. Temat e punimeve shkencore të 
kandidatit mbulojnë tema si motivimi, kënaqësia në punë në kontekst të sektorit publik dhe privat, 
dhe ndikimet menaxheriale kundrejt aplikimit të motivimit etj., kanë ndikuar në rritjen e kapacitetit dhe 
aftësisë profesionale të kandidatit në mësimdhënie. 
 
2. Sokol Krasniqi  
Kandidati studimet bazike dhe të masterit i ka përfunduar në lëminë e ekonomiksit në Universitetin e 
Prishtinës, kurse doktoraturën e mbaroi në Universitetin Shtetëror të Tiranës me specializim në 
lëminë e menaxhimit me sukses. 
 
Përvoja e kandidatit në mësimdhënie universitare është mbi 10 vite, duke punuar në sektorin privat 
dhe atë publik. Në vitin ai u angazhua si asistent i lëndëve të ekonomiksit në Kolegjin Iliria, pastaj në 
2008 u angazhua si mësimdhënës në Kolegjin UBT (në lëndët Metodat Kërkimore në Marketing, 
Shitja dhe menaxhimi i shitjes). Eksperiencën e tij në kolegje private e vazhdoi me Kolegjin AAB-
Riinvest si mësimdhënës në lëndët menaxheriale për dy vite me rradhë, mëtutje në 2012 u në 
Kolegjin Riinvest ku u  angazhua si mësimdhënës në lëminë e menaxhimit. Nga viti 2013, kandidati 
ushtron detyrën e ligjëruesit në USHAF, me mbi 10 lëndë mësimore të ushtruara për pesë vite me 
rradhë, dhe me një sukses të dëshmuar në punë si nga aspekti i kolegut ashtu edhe nga ai i 
mësimdhënësit. Poashtu kandidati përveç përvojës akademike, ai e ka dëshmuar vetin edhe në 
përvojë biznesi, ku ka ushtruar me sukses detyrën e Anëtarit të Bordit Drejtues në Bankën për 
Biznes për dy vite me rradhë.  
 
Aspekti kërkimor i kandidatit është modest, ka publikuar disa punime shkencore në revista dhe 
konferenca vendore dhe jashtë vendit. Temat e hulumtuara të kandidatit orientohen nga aspekti 
makro i ekonomisë së Kosovës si: investimet e huaja direkte, ndikimin e internacionalizimit të 
ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla në rritjen e perspektivës afariste, poashtu ai shtjellon 
ndryshimet organizacionale në institucionet bankare, dhe ndikimin e barrierave biznesore në 
perspektivën zhvillimore të ndërmarrësve dhe ndërmarrjeve të Kosovës etj. 
 
3. Dr. Naser Shabani  
Kandidati studimet bazike i ka përfunduar në FSHMN në UP Dep.i Biologjisë, masterin e mbaroi në 
EJL,Tetovë,Instituti per Ambient dhe shendetesi, me specializim në Mjedis Jetësor, Doktoraturën e 
ka perfunduar ne Apollos University,drejtimi Administrim Biznesi. 
Përvoja e kandidatit është e llojllojshme. Në kontekstin e mësimdhënies universitare kandidati ka një 
përvojë të relativishtë të gjatë në lëmin e ligjerimit si në kolegjin,,Humanistika”, dhe në Kolegjin 
“Dardania”. Po ashtu Dr.Naser Shabani prej viti 1999 e deri tash është Menaxher i Firmes ,,Abri 
Comerce-Q”. 
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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. Aziz Rexhepi  
Kandidati studimet bazike i ka përfunduar në drejtimin Administrim Biznesi, masterin e mbaroi në UP, 
me specializim në Menaxhment dhe Informatikë, kurse specializimin në Menaxhment e intensifikoi 
me doktoraturë në Universitetin Evropian të Tiranës me sukses të plotë. 
 
Përvoja e kandidatit është e llojllojshme. Në kontekstin e mësimdhënies universitare kandidati ka një 
përvojë modeste, për tre vite ai ligjëroi pesë lëndë të ekonomiksit në Kolegjin “Vizioni për Arsim”. 
Para tri dekadash ai ushtroi detyrën e udhëheqësit të Shërbimit Komercial “KBI Milan Zeqar”,  ai ishte 
themelues i Koperativës Bujqësore “Komogllava”. Po ashtu shumica e karrierës së tij iu dedikua 
edukimit në sektorin e arsimit të mesëm, në shkollën e mesme ekonomike “Faik Konica”, ku nga 
2005 ai ushtroi detyrën e profesorit i lëndëve ekonomike deri në 2013, ku nga ai vit e deri më tani 
ushtron detyrën e drejtorit të shkollës.  
 
Aspekti kërkimor i kandidatit po ashtu është modest, ka publikuar disa punime shkencore në revista, 
dhe ka marrë pjesë po ashtu në disa konferenca ndërkombëtare. Temat e punimeve shkencore të 
kandidatit mbulojnë tema si motivimi, kënaqësia në punë në kontekst të sektorit publik dhe privat, 
dhe ndikimet menaxheriale kundrejt aplikimit të motivimit etj., kanë ndikuar në rritjen e kapacitetit dhe 
aftësisë profesionale të kandidatit në mësimdhënie. 
 
2. Sokol Krasniqi  
Kandidati studimet bazike dhe të masterit i ka përfunduar në lëminë e ekonomiksit në Universitetin e 
Prishtinës, kurse doktoraturën e mbaroi në Universitetin Shtetëror të Tiranës me specializim në 
lëminë e menaxhimit me sukses. 
 
Përvoja e kandidatit në mësimdhënie universitare është mbi 10 vite, duke punuar në sektorin privat 
dhe atë publik. Në vitin ai u angazhua si asistent i lëndëve të ekonomiksit në Kolegjin Iliria, pastaj në 
2008 u angazhua si mësimdhënës në Kolegjin UBT (në lëndët Metodat Kërkimore në Marketing, 
Shitja dhe menaxhimi i shitjes). Eksperiencën e tij në kolegje private e vazhdoi me Kolegjin AAB-
Riinvest si mësimdhënës në lëndët menaxheriale për dy vite me rradhë, mëtutje në 2012 u në 
Kolegjin Riinvest ku u  angazhua si mësimdhënës në lëminë e menaxhimit. Nga viti 2013, kandidati 
ushtron detyrën e ligjëruesit në USHAF, me mbi 10 lëndë mësimore të ushtruara për pesë vite me 
rradhë, dhe me një sukses të dëshmuar në punë si nga aspekti i kolegut ashtu edhe nga ai i 
mësimdhënësit. Poashtu kandidati përveç përvojës akademike, ai e ka dëshmuar vetin edhe në 
përvojë biznesi, ku ka ushtruar me sukses detyrën e Anëtarit të Bordit Drejtues në Bankën për 
Biznes për dy vite me rradhë.  
 
Aspekti kërkimor i kandidatit është modest, ka publikuar disa punime shkencore në revista dhe 
konferenca vendore dhe jashtë vendit. Temat e hulumtuara të kandidatit orientohen nga aspekti 
makro i ekonomisë së Kosovës si: investimet e huaja direkte, ndikimin e internacionalizimit të 
ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla në rritjen e perspektivës afariste, poashtu ai shtjellon 
ndryshimet organizacionale në institucionet bankare, dhe ndikimin e barrierave biznesore në 
perspektivën zhvillimore të ndërmarrësve dhe ndërmarrjeve të Kosovës etj. 
 
3. Dr. Naser Shabani  
Kandidati studimet bazike i ka përfunduar në FSHMN në UP Dep.i Biologjisë, masterin e mbaroi në 
EJL,Tetovë,Instituti per Ambient dhe shendetesi, me specializim në Mjedis Jetësor, Doktoraturën e 
ka perfunduar ne Apollos University,drejtimi Administrim Biznesi. 
Përvoja e kandidatit është e llojllojshme. Në kontekstin e mësimdhënies universitare kandidati ka një 
përvojë të relativishtë të gjatë në lëmin e ligjerimit si në kolegjin,,Humanistika”, dhe në Kolegjin 
“Dardania”. Po ashtu Dr.Naser Shabani prej viti 1999 e deri tash është Menaxher i Firmes ,,Abri 
Comerce-Q”. 

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

 
  

 

Aspekti kërkimor i kandidatit po ashtu është modest, ka publikuar disa punime shkencore në revista, 
dhe ka marrë pjesë po ashtu në disa konferenca ndërkombëtare. Temat e punimeve shkencore të 
kandidatit janë me karakter të profilit të tijë profesional. Gjithë këto kanë ndikuar në rritjen e 
kapacitetit dhe aftësisë profesionale të kandidatit në mësimdhënie. 
 
4. Dr. Ramadan Beqiri    
Kandidati studimet bazike i ka të përfunduara në lëminë e fizikës në UP, studimet posdiplomike të 
masterit i kreu Universitetin Internacional të Prishtinës (Kolegji “Globus”) në lëminë e menaxhmentit, 
ndërsa së fundmi mori gradën Dr.Sc Në Universitetin Europian të Tiranës, po ashtu në lëminë e 
menaxhmentit. 
 
Përvoja e kadidatit në mësimdhënie të arsimi të mesëm ëshët relativisht e lartë me mbi 27 vjet në 
fushat e shkencave të natyrës: Fizikë, Kimi, Matematikë, Teknolgji e Informacionit dhe Komunikimit, 
ndërsa përvoja në mësimdhënie universitare është modeste. Nga viti i kaluar ai u zgjedh si profesor i 
angazhuar në Kolegjin ISPE dhe Kolegjin Iliria në disa lëndë të ekonomiksit dhe informatikës. Ai po 
ashtu njeh mirë metodat e të nxënit, dhe mësimdhënie në distancë. 
Pjesa kërkimore e kandidatit orientohet më shumë në lëminë e fizikës dhe teknologjisë së 
informacionit, dhe gjithë këto tema të trajtuara fokusohen në nivel kombëtar, dhe janë libra dhe 
revista shkollore  
 
 
5. Dr. Njazi Halili  
Kandidati studimet bazike i ka përfunduar në Fakultetin e Edukimit në UP,qendra në Gjakovë, 
Studimet posdiplomike në diplomacine dhe Mardhënje ndërkombëtare në Akademine Diplomatike 
Shqipetare,Tiranë. Studimet e Magjistratures në Universitetin Nderkombëtar të Struges,Maqedoni. 
Ndërsa ato të doktoratures ka te përfunduara ne Emuni University në shkencat politike dhe një tjetër 
në Administrim Biznesi në Universitetin e Kalifornise, SHBA. 
Përvoja e kandidatit është e llojllojshme. Në kontekstin e mësimdhënies universitare kandidati ka një 
përvojë të relativishtë të gjatë në lëmin e ligjerimit si në kolegjin,,Humanistika”, dhe në Kolegjin “Iliria”. 
Po ashtu Dr.Njazi Halili aktualishte punon në kolegjin ,,Humanistika” në Ferizaj ku njekohesishte 
ushtron edhe detyren e perkthyesit te autorizuar per Gjuhe Gjermane po ne Ferizaj. 
Aspekti kërkimor i kandidatit është i kënaqeshem i cili ka botuar mbi 12 punime shkencore në revista 
të ndryshme dhe ka marrë pjesë në disa konferenca ndërkombëtare.Temat e punimeve shkencore të 
kandidatit janë me karakter të profilit të tijë profesional. Gjithë këto kanë ndikuar në rritjen e 
kapacitetit dhe aftësisë profesionale të kandidatit në mësimdhënie. 
 
6.  Dr. Agim Dërguti  
Kandidati studimet bazike i ka kryer në UP, ku edhe ka marrë titullin Inxhinier i Diplomuar i 
Ndërtimtarisë, ndërsa studimet e doktoraturës i mbaroi në UET në Tiranë në drejtimin e menaxhimit. 
Përkundër përvojës së kandidatit në lëminë e inxhinierisë si menaxher ndërtimi, bashkëpunëtor 
profesional, ai u angazhua në Komunën e shtimes si Teknik i Gjeodezisë, përgjegjës për ndërtim, si 
drejtor në kompani për projektim dhe ndërtim. Ndërsa nga viti 2008 ai vazhdon të jetë menaxher i 
projekteve në Drejtorinë për Planifikim dhe Zhvillim në Komunën e Ferizajit. Kandidati nuk ka përvojë 
në mësimdhënie akademike apo të ndonjë niveli më të ulët të mësimdhënies. 
Pjesa kërkimore e kandidatit është mjaft e pasur, me publikime dhe konferenca shkencore vendore 
dhe ndërkombëtare. Temat e hulumtuara në fokus të kandidatit mbulojnë pjesën e menaxhimit të 
projekteve, dhe publikimeve të rasteve studimore rreth projekteve më të mëdha në Kosovë. 

 
7. Msc. Luan Jahiri,  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 

 
8.  Dr. Hysni Terziu Kandidati nuk i ka dorëzuar dokumentacionin në formë elektronike ashtu siq 
është kërkuar me konkurs  

 
9. Dr. Agon Halabaku Kandidati nuk i ka dorëzuar dokumentat e noterizuara ashtu siq kërkohet në 
konkurs por vetëm kopjet e tyre. 
10. 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. 




