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RAPORT I KOMISIONIT VLERËSUES 
PËR EMËRIMIN, RIEMËRIMIN DHE AVANCIMIN E PERSONELIT AKADEMIK 

(Ligjërues) 

 

Lëndët:  

1. Biznesi Ndërkombëtar 

2. E - Biznesi 

3. Bazat e Marketingut 

4. Inovacionet 

5. Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme 
Kandidatët e paraqitur: 
 
 1. Shqipdona Hashani – Siqani 

2. Sokol Loci 

3.       Hysen Sogojeva 

4. Aziz Rexhepi 

5. Valbona Gjata 

6. Arta Jashari – Goga 

7. Lindita Loku 

8. Albnore Durmishi Devetaku 

9. Arben Tërstena 

10. Afrim Fuga 

11. Gazmend Deda 

12. Bekim Syla 

  13. Hazir Gashi 

14. Naser Shabani 

15. Kosovare Murseli 

16. Vyrtyt Hasani 

17. Naim Ostergllava 

18. Kaltrinë Bislimi 

19. Zyrafete Samakova 
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Shënimet për kandidatin e propozuar për emërim/riemërim/avancim 

 

Emri dhe mbiemri: Arta Jashari – Goga 

Datëlindja: 23.08.1989 

Grada shkencore: MSc. i Shkencave Ekonomike në 
Menaxhment dhe Informatikë 

Universiteti: Univeristeti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik 
Titulli akademik për të cilin  
propozohet kandidati: Ligjëruese  

Komisioni Vlerësues: 

1. Kryetar Ligj. MSc. Leonora Rudhani  

2. Anëtar Prof. As. Dr. Nagip Skenderi 

3. Anëtar Prof. As. Dr. Bedri Millaku 
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Shënimet për kandidatin e propozuar për emërim/riemërim/avancim 

 

Emri dhe mbiemri: Arta Jashari – Goga 

Datëlindja: 23.08.1989 

Grada shkencore: MSc. i Shkencave Ekonomike në 
Menaxhment dhe Informatikë 

Universiteti: Univeristeti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik 
Titulli akademik për të cilin  
propozohet kandidati: Ligjëruese  

Komisioni Vlerësues: 

1. Kryetar Ligj. MSc. Leonora Rudhani  

2. Anëtar Prof. As. Dr. Nagip Skenderi 

3. Anëtar Prof. As. Dr. Bedri Millaku 
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SHËNIMET LIDHUR ME AKTIVITETIN ARSIMOR, SHKENCOR DHE SHËRBYES 
TË KANDIDATËVE 

 

Vërejtje: Bazuar në nenin 11, paragrafin 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: Shqipdona Hashani - Siqani 

Datëlindja: 30 /01/1989_ 

Vendlindja: Prishtinë 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  

Universiteti i Prishtines  
Drejtimi: Banka Financa dhe Kontabilitet 
     

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës  
Drejtimi: Banka Financa dhe Kontabilitet 
 

Nota mesatare: 8.91 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës  
Drejtimi: Banka Financa dhe Kontabilitet 
 
 Nota mesatare: 9.82 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Msc. 

 
Data kur është fituar titulli aktual: 23/03/2013 
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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 nevojë të plotësohet pjesa tjetër e raportit. Për 
të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ 
Vërejtje: Mungon noterizimi  
i certifikatës së notave 
bachelor dhe master 

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 nevojë të plotësohet pjesa tjetër e raportit. Për 
të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ 
Vërejtje: Mungon noterizimi  
i certifikatës së notave 
bachelor dhe master 

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

 
 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e Përkohshëm 
të USHAF, si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevojë 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: Sokol Loci 

Datëlindja: 18 /09/1987 

Vendlindja: Pejë 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  Faculty of Economics University of Ljubljana 

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Faculty of Economics University of Ljubljana 
Drejtimi: Shkencat e Biznesit 

Nota mesatare: 8.25 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Rochester, New York-USA 
Drejtimi: Artet e Aplikuara dhe Shkencës 
  

 
 
 
 
Nota mesatare: 

 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: MSc. 

Data kur është fituar titulli 
aktual: 20/12/2013 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: nuk i ka të 
nostrifikuara dokumentat 

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: mungon certifikata 
e notave bachelor 

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

 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e Përkohshëm 
të USHAF, si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevojë 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: Hysen Sogojeva 

Datëlindja: 05 /03 /1957 

Vendlindja: Graboc i Poshtëm, Fushë Kosovë 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo është 
duke u fituar:  

Universiteti Sv. Kliment Ohridski 
Drejtimi: Shkencat në fushën e turizmit 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Univeristeti “Pjeter Budi” 
Drejtimi: Fakulteti i Turizmit dhe Hotelerisë 

Nota mesatare: 7.44 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës 
Drejtimi: Gjeografi 
 

Nota mesatare: 6.53 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Dr. sc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 20/06/2017 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

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

Datëlindja: 05 /03 /1957 

Vendlindja: Graboc i Poshtëm, Fushë Kosovë 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo është 
duke u fituar:  

Universiteti Sv. Kliment Ohridski 
Drejtimi: Shkencat në fushën e turizmit 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Univeristeti “Pjeter Budi” 
Drejtimi: Fakulteti i Turizmit dhe Hotelerisë 

Nota mesatare: 7.44 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës 
Drejtimi: Gjeografi 
 

Nota mesatare: 6.53 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Dr. sc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 20/06/2017 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: 
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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh., ligjërata, mësim 

në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës 

praktike, online, punë 
në laborator) 

Destinacionet Turistike     Ligjërata 

Turizëm Ndërkombëtar    Ligjërata 

Hoteleri    Ligjërata 

Agjencitë Turistike    Ligjërata 

Trashëgimia Kulturore    Ligjërata 

Destinacionet Turistike     Ligjërata 
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie1 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët, etj. (pozitiv/negativ) NA 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Hysen Sogojeva Promotion Activities of the City of Prishtina. A Reality 
towards Tourism Development 

Vëllimi 6, 
Botimi 4, 2016 

2 Hysen Sogojeva, 
Stevcho Mecheski Analytical assessment of the tourism sector in Kosovo 

Vëllimi 20, 
Faqe 247-259, 
2016 

3 Hysen Sogojeva Trendet e promovimit të produkteve dhe shërbimeve 
turistike në Kosovë 2017 

4 Hysen Sogojeva Pjesëmarrje N/A 
5 Hysen Sogojeva Zhvillimi i produktit turistik në Kosovë 2016 
6 Hysen Sogojeva Pjesëmarrje 2018 
7 Hysen Sogojeva Pjesëmarrje 2018 

8 Hysen Sogojeva Basic Potentials and perspective of Development of 
Tourism in Kosovo 2008 

9 Hysen Sogojeva Offers tourism and turist potentnial in Kosovo 2009 
10 Hysen Sogojeva Kosova ka shumë mundësi për zhvillimin e turizmit 2017 
11 Hysen Sogojeva Sektori privat ndihmon turizmin 2017 

12 Hysen Sogojeva Hoteleria, gjendja dhe perspektiva e zhvillimit në 
Republikën e Kosovës 2011 

13 Hysen Sogojeva Tourist offer in the Republic of Kosovo and legislation 
in the development of tourism 2011 

                                                
1 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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14 Hysen Sogojeva Zhvillimi i ekturizmit në Malin Sharr 2010 
15 Hysen Sogojeva Zhvillimi i produktit turistik në Kosovë 2016 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

 /    

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

 /   
 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

 Shërbimi përkatësisht pozita në 
komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
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14 Hysen Sogojeva Zhvillimi i ekturizmit në Malin Sharr 2010 
15 Hysen Sogojeva Zhvillimi i produktit turistik në Kosovë 2016 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

 /    

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

 /   
 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

 Shërbimi përkatësisht pozita në 
komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
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Kandidati Nr. 4 

 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e Përkohshëm 
të USHAF, si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevojë 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: Aziz Rexhepi 

Datëlindja: 17 /02 /1961 

Vendlindja: Komogllavë, Ferizaj 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo është 
duke u fituar:  

Universiteti Evropian i Tiranës 
Drejtimi: Menaxhment 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Ekonomik 
Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë 
 

Nota mesatare:   / 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i Shkencave 
Aplikative në Pejë 
Drejtimi: Administrim Biznesi 
 
 Nota mesatare: 7.30 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Dr.sc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 20/06/2017 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: Mungojnë certifikatat e 
notave bachelor dhe master 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 6, 
Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: 
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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas viteve të 
periudhës që recensohet 

Viti & 
Semestri 

kur 
ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 
studentëv

e 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punës praktike, online, punë 
në laborator) 

Menaxhimi i Resurseve Humane    Ligjërues 
Vlerësimi i Performancës në Biznes    Ligjërues 
Menaxhimi i Prodhimit    Ligjërues 
Menaxhimi i Opercioneve    Ligjërues 
Mikroekonomi    Ligjërues 

Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie2 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët, etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Dr. Aziz Rexhepi Motivation of Human Resources as a challenge 
in effective decision making in SMEs in Kosovo 

Vol. III, Issue 12/ March 
2016 

2 Dr. Aziz Rexhepi The managerial affection towards the application 
of motivation of personnel in SMEs in Ferizaj 

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

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

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

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

4 Aziz Rexhepi Farm managing based on decision-making tree. 27-35, May 2015, ISSN 
2059-2752 

5 Aziz Rexhepi WORK SATISFACTION- COMPARISON 
BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

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

6 Aziz Rexhepi Commercial deployment during motivation in 
business establishments 

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

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

                                                
2 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas viteve të 
periudhës që recensohet 

Viti & 
Semestri 

kur 
ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 
studentëv

e 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punës praktike, online, punë 
në laborator) 

Menaxhimi i Resurseve Humane    Ligjërues 
Vlerësimi i Performancës në Biznes    Ligjërues 
Menaxhimi i Prodhimit    Ligjërues 
Menaxhimi i Opercioneve    Ligjërues 
Mikroekonomi    Ligjërues 

Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie2 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët, etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Dr. Aziz Rexhepi Motivation of Human Resources as a challenge 
in effective decision making in SMEs in Kosovo 

Vol. III, Issue 12/ March 
2016 

2 Dr. Aziz Rexhepi The managerial affection towards the application 
of motivation of personnel in SMEs in Ferizaj 

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

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

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

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

4 Aziz Rexhepi Farm managing based on decision-making tree. 27-35, May 2015, ISSN 
2059-2752 

5 Aziz Rexhepi WORK SATISFACTION- COMPARISON 
BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE SECTOR 

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

6 Aziz Rexhepi Commercial deployment during motivation in 
business establishments 

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

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

                                                
2 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Kandidati Nr. 5 

 

 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Valbona Gjata 

Datëlindja: 13/12 /1988 

Vendlindja: Prishtinë 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD ☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo është 
duke u fituar:   

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik,  
Banka Financa dhe Kontabilitet 

Nota mesatare: 8.08 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, 
Ekonomiks 

Nota mesatare: 8.93 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Msc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 2015 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: Mungon noterizimi i 
diplomave 

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. 

Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punë në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie3 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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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. 

Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punë në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie3 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Kandidati Nr. 6 

 
Vërejtje: Nëse kandidati i caktuar nuk i plotëson kushtet minimale të parapara me Statutin e 
Përkohshëm të USHAF, si dhe kriteret e parapara me konkurs, nuk ka nevojë 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: Arta Jashari - Goga 

Datëlindja: 23/08/1989 

Vendlindja: Prishtinë 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  

Univertiteti i  Prishtinës, Fakulteti Ekonomik 
Menaxhment dhe Informatikë 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Univertiteti i  Prishtinës, Fakulteti Ekonomik 
Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë 

Nota mesatare: 8.33 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Univertiteti i  Prishtinës, Fakulteti Ekonomik 
Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë 

Nota mesatare: 9.20 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: MSc. Menaxhment dhe Informatikë 

Data kur është fituar titulli aktual: 26/09/2013 

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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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh. tutorim, mbikëqyrje e 

punës praktike, punë në 
laborator, etj.) 

Biznes ndërkombëtar Vitit III-të semesti V-të 80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

E-Biznesi Vitit III-të semesti VI-të 80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

Bazat e marketingut Vitit II-të , semestri III-
të 

80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

Ndërmarrjet  e vogla dhe të 
mesme 

Viti i III-të, semestri VI-
të 

80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie4 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët, etj. (pozitiv/negativ) Pozitiv 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    
 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

Ligjeruese e angazhuar ne USHAfF 
2017 - 2018 
2016 - 2017 
 

Mbajtja e ligjëratave dhe 
ushtrimeve për lëndët e lartëcekura 

Asistente e angazhuar USHAF 2015 - 2016 Mbajtja e ushtrimeve për grup 
lëndësh të ekonomisë 

Asistente e angazhuar ne UP, 
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara 
Ferizaj 

2014 - 2015 
2013 - 2014 

Mbajtja e ushtrimeve për grup 
lëndësh të ekonomisë 

                                                
4 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh. tutorim, mbikëqyrje e 

punës praktike, punë në 
laborator, etj.) 

Biznes ndërkombëtar Vitit III-të semesti V-të 80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

E-Biznesi Vitit III-të semesti VI-të 80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

Bazat e marketingut Vitit II-të , semestri III-
të 

80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

Ndërmarrjet  e vogla dhe të 
mesme 

Viti i III-të, semestri VI-
të 

80 60 Ligjërata, tutorim, mbikqyrje 
e punës praktike etj. 

 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie4 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët, etj. (pozitiv/negativ) Pozitiv 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    
 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

Ligjeruese e angazhuar ne USHAfF 
2017 - 2018 
2016 - 2017 
 

Mbajtja e ligjëratave dhe 
ushtrimeve për lëndët e lartëcekura 

Asistente e angazhuar USHAF 2015 - 2016 Mbajtja e ushtrimeve për grup 
lëndësh të ekonomisë 

Asistente e angazhuar ne UP, 
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara 
Ferizaj 

2014 - 2015 
2013 - 2014 

Mbajtja e ushtrimeve për grup 
lëndësh të ekonomisë 

                                                
4 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Kandidati Nr. 7 

 

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 nevojë 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: Lindita Loku 

Datëlindja: 07/10 /1988 

Vendlindja: Prishtinë 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo është 
duke u fituar:  

Universitet Goce Delcev, Shtip, Maqedoni 
Drejtimi: Teknika Kompjuterike dhe Informatike 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Kolegji “Ilira”  
Drejtimi: Master i arteve në menaxhment dhe 
informatikë 

Nota mesatare: 8.27 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Kolegji AAB - Riinvest  
Drejtimi: Banka Financa dhe Kontabilitet 
 

Nota mesatare: 6.52 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Msc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 15/07/2015 

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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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punë në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie5 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët, etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 

 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Lindita Loku Menaxhimi bashkëkohor i arsimit në Komunën e 
Kaçanikut 

 Prishtinë 
2016 

 
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     

 
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

 
 
 

 
 
                                                
5 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punë në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie5 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët, etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 

 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Lindita Loku Menaxhimi bashkëkohor i arsimit në Komunën e 
Kaçanikut 

 Prishtinë 
2016 

 
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     

 
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

 
 
 

 
 
                                                
5 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 

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

 

 

17 

Kandidati Nr. 8 

 

 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Albnore Durmishi Devetaku 

Datëlindja: 01/10 /1983 

Vendlindja: Gelancë, Suharekë 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo është 
duke u fituar:  

Universiteti Evropian i Tiranës, Drejtimi 
Menaxhment 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik, 
Menaxhment dhe Informatikë 

Nota mesatare: 9.00 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik,  
Menaxhment dhe Informatikë 

Nota mesatare: 7.92 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Msc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 2015 
Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: Mungon noterizimi i 
diplomave 

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 nevojë të plotësohet pjesa tjetër e raportit. Për 
të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 

Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punë në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie6 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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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 nevojë të plotësohet pjesa tjetër e raportit. Për 
të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 

Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve 
për 

semestë
r 

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

punë në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie6 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    
 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   
 
 
 
 
 
 
 
                                                
6 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 

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

 

 

19 

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. 

Tabela 1 Aktivitetet mësimore, me përqendrim te përvoja relevante 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Arben Tërstena 

Datëlindja: 22 /09/1981 

Vendlindja: Viti 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD ☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:   

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës 
Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë 

Nota mesatare: 8.00 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës 
Drejtimi: Menaxhment dhe Informatikë 
Drejtimi: Ekonomiks Nota mesatare: 7.83 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: MSc. 

Data kur është fituar titulli 
aktual: 30/04/2012 

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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Emri & niveli i lëndës sipas viteve të 
periudhës që recensohet 

Viti & Semestri 
kur ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

Mjedisi Biznesor ne Kosovë Viti i I-rë 80 60 Ligjërata 

Statistika për biznes Vitit i II-të 80 60 Ligjërata 

Shkrim akademik Viti i II-të 80 60 Ligjërata 

NVM në turizëm Viti i III-të 80 60 Ligjërata 

Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie7 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) Pozitiv 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 

Arben Tërstena 
Gazmend Deda 
Nadire Shehu Loku 
Sreten Miladinoski  
Irena Korubin 

International Jurnal 
Business environment in Kosovo Shkup 2017 

2 
Nadire Shehu Loku 
Arben Tërstena 
Gazmend Deda 

International Jurnal 
Globalization and multinational corporations impact in 
international trade 

Shkup 2017 

3 

Gazmend Deda 
Nadire Shehu Loku 
Arben Tërstena 
 

International Jurnal 
The impact of fiscalization and rimbursement in decrease 
level of informal economy and fiscal evasion 

Shkup.2017 

4 
Afrim Loku  
Gazmend Deda 
Arben Tërstena 

Appllication of quality international standards in private 
enterprise in Kosovo - 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

 

                                                
7 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Emri & niveli i lëndës sipas viteve të 
periudhës që recensohet 

Viti & Semestri 
kur ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

Mjedisi Biznesor ne Kosovë Viti i I-rë 80 60 Ligjërata 

Statistika për biznes Vitit i II-të 80 60 Ligjërata 

Shkrim akademik Viti i II-të 80 60 Ligjërata 

NVM në turizëm Viti i III-të 80 60 Ligjërata 

Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie7 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) Pozitiv 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 

Arben Tërstena 
Gazmend Deda 
Nadire Shehu Loku 
Sreten Miladinoski  
Irena Korubin 

International Jurnal 
Business environment in Kosovo Shkup 2017 

2 
Nadire Shehu Loku 
Arben Tërstena 
Gazmend Deda 

International Jurnal 
Globalization and multinational corporations impact in 
international trade 

Shkup 2017 

3 

Gazmend Deda 
Nadire Shehu Loku 
Arben Tërstena 
 

International Jurnal 
The impact of fiscalization and rimbursement in decrease 
level of informal economy and fiscal evasion 

Shkup.2017 

4 
Afrim Loku  
Gazmend Deda 
Arben Tërstena 

Appllication of quality international standards in private 
enterprise in Kosovo - 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

 

                                                
7 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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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 nevojë 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: Afrim Fuga 

Datëlindja: 17/04/1966 

Vendlindja: Biqec, Kaçanik 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencoreDr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:   

    

Grada shkencoreMrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  Kolegji Universum,  Biznes dhe Menaxhment 

Nota mesatare: 9.33 

Grada shkencoreBSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  Kolegji Universum,  Biznes dhe Menaxhment 

Nota mesatare: 9.15 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik:  

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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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

 N/A    
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                     N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 N/A  
 

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

  N/A  

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

  N/A   

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

  N/A  
 
 

Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
 N/A  
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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

 N/A    
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                     N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 N/A  
 

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

  N/A  

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

  N/A   

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

  N/A  
 
 

Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
 N/A  
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Kandidati Nr. 11 
 

 
 
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: Gazmend Deda 

Datëlindja: 21/05/1983 
Vendlindja: Doganaj, Kaçanik 
Shtetësia: Kosovar 
Grada shkencoreDr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD 
Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  

Nuk ka Dëshmi 

    

Grada shkencoreMrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  
Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti Shtetëror i Tetovës, 
Menaxhment-Marketing 

Nota mesatare: 7.50 

Grada shkencoreBSc: Po ☒ Jo ☐  
Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti Shtetëror i Tetovës, Ekonomik 

Nota mesatare: 7.48 
Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Ligjërues i angazhuar 

Data kur është fituar titulli aktual: 01/10/2016 
Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

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

Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  
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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

Bazat e Ekonomisë    Ligjërata 

Kontabilitet    Ligjërata 

Menaxhment    Ligjërata 

Etika në biznes    Ligjërata 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                      N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 N/A  
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Gazmend Deda 
Revist Shkencore – International Journal of Research 
in  Social Sciences, “Unemployment in relation of 
growth population” 

Kabul, 2013 

2 
Gazmend Deda, 
Nadire Loku, Arben 
Terstena 

Konferencë, The impact of fiscalization and 
rimbursment in decrease level of informal economy 
and fiscal evasion 

Budva, 2017 

3 
Nadire Shehu-Loku, 
Arben Tërstena, 
Gazmend Deda 

Konferencë, Globalization and multinational 
coprorations impact in international trade Budva, 2017 

4 
Arben Tërstena, 
Gazmend Deda, 
Nadire Shehu-Loku 

Konferencë, Business Environment in Kosovo Budva, 2017 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

  N/A   
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

  N/A  
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

 N/A  
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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

Bazat e Ekonomisë    Ligjërata 

Kontabilitet    Ligjërata 

Menaxhment    Ligjërata 

Etika në biznes    Ligjërata 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                      N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 N/A  
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Gazmend Deda 
Revist Shkencore – International Journal of Research 
in  Social Sciences, “Unemployment in relation of 
growth population” 

Kabul, 2013 

2 
Gazmend Deda, 
Nadire Loku, Arben 
Terstena 

Konferencë, The impact of fiscalization and 
rimbursment in decrease level of informal economy 
and fiscal evasion 

Budva, 2017 

3 
Nadire Shehu-Loku, 
Arben Tërstena, 
Gazmend Deda 

Konferencë, Globalization and multinational 
coprorations impact in international trade Budva, 2017 

4 
Arben Tërstena, 
Gazmend Deda, 
Nadire Shehu-Loku 

Konferencë, Business Environment in Kosovo Budva, 2017 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

  N/A   
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

  N/A  
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

 N/A  
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Kandidati Nr. 12 
 

 
 
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: Bekim Syla 

Datëlindja: 28/08/1974 
Vendlindja: Viti  
Shtetësia: Kosovar 
Grada shkencoreDr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD 
Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  

Universiteti Evropian i Tiranës, Financë 

    

Grada shkencoreMrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Kolegji Universum, Menaxhment 

Nota mesatare: 9.67 

Grada shkencoreBSc: Po ☒ Jo ☐  
Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Kolegji Universum, Menaxhment 

Nota mesatare: 9.83 
Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Ligjërues 

Data kur është fituar titulli aktual: 2015 
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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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                      N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 NA  
 

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Bekim Syla Female Enterpreneur of Small Businesses Challenges 
in Kosovo 2015, Itali 

2 Bekim Syla Fiscal Policies as Boost of the Economic Development 
of Kosovo 2015, Itali 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

1 Bekim Syla 
Rendesia e ndryshimit dhe promovimi i tij, sfidat dhe 
perspektivat e zhvillimit të biznesit kosovar (Instituti për 
këtkime shkencore dhe zhvillim) 

2015, Ulqin 

2 Bekim Syla Perspektiva e zhvillimit të biznesit të vogël në Kosovë 
(Instituti për këtkime shkencore dhe zhvillim) 2015, Ulqin 

 
 

Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
Ligjerues 
Kolegji Humanistika 2015-2017 Mbajtja e ligjëratave dhe 

ushtrimeve në lëndët ekonomike 
Asistetn dhe ligjerues 
Kolegji Universum 2013-2015 Mbajtja e ushtrimeve dhe 

ligjëratave në lëndët ekonomike 
 
 
 



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

 

 

26 

Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                      N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 NA  
 

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Bekim Syla Female Enterpreneur of Small Businesses Challenges 
in Kosovo 2015, Itali 

2 Bekim Syla Fiscal Policies as Boost of the Economic Development 
of Kosovo 2015, Itali 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

1 Bekim Syla 
Rendesia e ndryshimit dhe promovimi i tij, sfidat dhe 
perspektivat e zhvillimit të biznesit kosovar (Instituti për 
këtkime shkencore dhe zhvillim) 

2015, Ulqin 

2 Bekim Syla Perspektiva e zhvillimit të biznesit të vogël në Kosovë 
(Instituti për këtkime shkencore dhe zhvillim) 2015, Ulqin 

 
 

Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
Ligjerues 
Kolegji Humanistika 2015-2017 Mbajtja e ligjëratave dhe 

ushtrimeve në lëndët ekonomike 
Asistetn dhe ligjerues 
Kolegji Universum 2013-2015 Mbajtja e ushtrimeve dhe 

ligjëratave në lëndët ekonomike 
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Kandidati Nr. 13 

 
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: Hazir Gashi 

Datëlindja: 14 /11 /1963 

Vendlindja: Prishtinë 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo është 
duke u fituar:   

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtines  
Drejtimi Menaxhment dhe Informatikë 

Nota mesatare: 8.66 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në cilin 
drejtim:  

Universiteti i Prishtinës  
Drejtimi: Ekonomist i diplomuar 
 
 Nota mesatare: 6.38 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Msc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 14/12/2009 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje:Mungon vërtetimi që 
është kandidatë për Phd. 

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

ëve 

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 te dhenave   60 ligjërata, mësim në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës praktike 

Menaxhim i Sistemeve 
Informatike 

  60 ligjërata, mësim në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës praktike 

Shkathtësi Informatike   60 ligjërata, mësim në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës praktike 

 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie8 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Hazir Gashi Information system for human resource management International 
Journal 2017 

2 Hazir Gashi Characteristics of the profile of SME in Kosovo International 
Journal 2017 

3 Hazir Gasrizajhi Unfair practices of traders to local procedure- Ferizaj International 
Journal 2017 

4 Driton Slyqa 
Hazir Gashi 

Cause-effect relationship between costumer capital and 
competitive advantage in private sector 

International 
Journal 2018 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    
 

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

                                                
8 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Tabela 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 
student

ëve 

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 te dhenave   60 ligjërata, mësim në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës praktike 

Menaxhim i Sistemeve 
Informatike 

  60 ligjërata, mësim në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës praktike 

Shkathtësi Informatike   60 ligjërata, mësim në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës praktike 

 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie8 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

1 Hazir Gashi Information system for human resource management International 
Journal 2017 

2 Hazir Gashi Characteristics of the profile of SME in Kosovo International 
Journal 2017 

3 Hazir Gasrizajhi Unfair practices of traders to local procedure- Ferizaj International 
Journal 2017 

4 Driton Slyqa 
Hazir Gashi 

Cause-effect relationship between costumer capital and 
competitive advantage in private sector 

International 
Journal 2018 

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    
 

 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

                                                
8 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Kandidati Nr. 14 

 
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 nevojë 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: Cifllak 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  

Apollos University America 
Drejtimi Adminstrim Biznesi 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i EJL Tetovë, Instituti për Ambient 
dhe Shëndetësi 
Drejtimi: Menaxhment i Mjedisit Jetësor 

Nota mesatare: 7.40 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  FSHMN dep. i Biologjisë, Prishtinë 

Nota mesatare: 6.20 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Dr.sc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 21/02/2017 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 
6, Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: 
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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas viteve të 
periudhës që recensohet 

Viti & Semestri 
kur ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

     

Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie9 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) NA 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 
   

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

Nr 
Autorët (renditja si në 
kontributin shkencor) Lloji i publikimit  

Viti, 
Vendi 

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 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 2014 

6 Naser Shabani Morpho-anatomical analyze in differnet species of primula genus 2013 

7 Naser Shabani Frecunesy of infection and inluenece of the Lorannthus europea Jasc.In the 
mild chesnut in the forest of Decani 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 ICE, 
2012 

10 Naser Shabani Some anatomical characteristical of stem and leaf in Consolida orientalis 2012 

11 Naser Shabani Frequenncy of infection and influence of Loranthus europeas Jacq in the mild 
chesnut in the forest of Decani 2012 

12 Naser Shabani Some ANATOMICAL CHARACTERISTICS of stem and leaf in Consolida 
orientalis 2012 

13 Naser Shabani Some ANATOMICAL CHARACTERISTICS of stem and spike in different 
wheat genotypes 2012 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

                                                
9 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas viteve të 
periudhës që recensohet 

Viti & Semestri 
kur ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

     

Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie9 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) NA 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 
   

Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

Nr 
Autorët (renditja si në 
kontributin shkencor) Lloji i publikimit  

Viti, 
Vendi 

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 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 2014 

6 Naser Shabani Morpho-anatomical analyze in differnet species of primula genus 2013 

7 Naser Shabani Frecunesy of infection and inluenece of the Lorannthus europea Jasc.In the 
mild chesnut in the forest of Decani 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 ICE, 
2012 

10 Naser Shabani Some anatomical characteristical of stem and leaf in Consolida orientalis 2012 

11 Naser Shabani Frequenncy of infection and influence of Loranthus europeas Jacq in the mild 
chesnut in the forest of Decani 2012 

12 Naser Shabani Some ANATOMICAL CHARACTERISTICS of stem and leaf in Consolida 
orientalis 2012 

13 Naser Shabani Some ANATOMICAL CHARACTERISTICS of stem and spike in different 
wheat genotypes 2012 

Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   

                                                
9 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Kandidati Nr. 15 

 
 
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: Kosovare Murseli 

Datëlindja: 15 /08/1990 

Vendlindja: Doganaj, Kaçanik 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD ☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  / 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Univerisiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik 
Drejtimi: Ekonomiks 

Nota mesatare: 9.50 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Univerisiteti i Prishtinës, Fakulteti Ekonomik 
Drejtimi: Ekonomiks 
 
 
Drejtimi: Ekonomiks 

Nota mesatare: 8.20 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: MSc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 24/03/2014 

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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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

     

 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie10 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    

 
 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

     

 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie10 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

   
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    

 
 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/projekti 

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

     

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

/   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
10 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Kandidati Nr. 16 
 

 
 
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 nevojë 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: Vyrtyt Hasani 

Datëlindja: 22/04/1982 
Vendlindja: Gjilan 

Shtetësia: Kosovar 
Grada shkencoreDr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  

Lisbon University Institute, Specializimi i 
menaxhimit në marketing  

    

Grada shkencoreMrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe 
në cilin drejtim:  

Universiteti Sheffield në Angli, Marketing, 
Reklamë dhe Marrëdhënie me Publikun 

Nota mesatare: 6.0875 ( 60.875 nga 100) 

Grada shkencoreBSc: Po ☒ Jo ☐  
Nëse po, ku është fituar dhe 
në cilin drejtim:  

U.P. Menaxhment dhe Informatikë 

Nota mesatare: 9.10 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Ligjërues, Kolegji Riinvest 
Data kur është fituar titulli 
aktual: 2013 
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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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

 N/A    
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                      N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 NA  
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

  NA  

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

  NA   
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

  NA  
 

Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
 NA  

Kandidati Nr. 17 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Naim Ostergllava 

Datëlindja: 15 /04 /1977 

Vendlindja: Pozheran 

Shtetësia: Kosovar 
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Tabela 1. Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh.tutorim, 

mbikëqyrje e punës 
praktike, punë në 

laborator, etj.) 

 N/A    
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ)  

                                                      N/A  

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

 NA  
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

  NA  

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

  NA   
 

Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

  NA  
 

Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 
 Shërbimi përkatësisht pozita në 

komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
 NA  

Kandidati Nr. 17 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Naim Ostergllava 

Datëlindja: 15 /04 /1977 

Vendlindja: Pozheran 

Shtetësia: Kosovar 
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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 nevojë të plotësohet pjesa tjetër e raportit. Për 
të njëjtin mjafton të shënohet kriteri të cilin nuk e plotëson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☐ Kandidat për Dr/PhD ☒ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  

Universiteti Goce Delcev- Shtip, Maqedoni 
Drejtimi: Inxhinieri mekanike 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i 
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 
Drejtimi: Menaxhment dhe Teknologji 

Nota mesatare: 8.00 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës - Fakulteti i 
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 
Drejtimi: Makineri 
 
 

Nota mesatare: 6.96 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: Msc. 

Data kur është fituar titulli aktual: 01/12/2016 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

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

 
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: Kaltrinë Bislimi 

Datëlindja: 26 /03/1990 

Vendlindja: Prishtinë 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD ☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  / 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Perugjës, Itali 
Drejtimi:  Ekonomi dhe Menaxhment 

Nota mesatare: 8.02 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Perugjës, Itali 
Drejtimi: Administrim Biznesi 
 
Drejtimi: Ekonomiks 

Nota mesatare: 8.2 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: MSc. 

Data kur është fituar titulli 
aktual: 24/08/2016 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

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

 
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: Kaltrinë Bislimi 

Datëlindja: 26 /03/1990 

Vendlindja: Prishtinë 

Shtetësia: Kosovare 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD ☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:  / 

    

Grada shkencore MrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Perugjës, Itali 
Drejtimi:  Ekonomi dhe Menaxhment 

Nota mesatare: 8.02 

Grada shkencore BSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Perugjës, Itali 
Drejtimi: Administrim Biznesi 
 
Drejtimi: Ekonomiks 

Nota mesatare: 8.2 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik: MSc. 

Data kur është fituar titulli 
aktual: 24/08/2016 

Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

Bie ndesh me Nenin 9, paragrafi 
6, Rregullorja Nr. 1097/18: Po ☐ Jo ☒ Vërejtje: 
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Tabela 1 Aktivitetet mësimore, me përqëndrim te përvoja relevante 

Emri & niveli i lëndës sipas 
viteve të periudhës që 

recensohet 

Viti & 
Semestri kur 

ligjërohet 

Numri i 
përafërt i 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh., ligjërata, mësim 

në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës 

praktike, online, punë 
në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie11 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) / 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

Trajnim nga Erasmus+ 07/05/2018 deri me 
11/05/2018 

Ligjëroi per diplomacinë 
ekonomike:  Rastin e Kosovës. 

 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

    

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

     

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

    

 
Tabela 7. Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

   
 
 
 
 
 
 
 

                                                
11 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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Kandidati Nr. 19 

 
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: Zyrafete Samakova 

Datëlindja: 02/11/1988 

Vendlindja: Ferizaj 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencoreDr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:   

    

Grada shkencoreMrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 

Nota mesatare: 8.67 

Grada shkencoreBSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 

Nota mesatare: 8.93 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik:  

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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Kandidati Nr. 19 

 
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: Zyrafete Samakova 

Datëlindja: 02/11/1988 

Vendlindja: Ferizaj 

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencoreDr/PhD: Po ☐ Jo ☒ Kandidat për Dr/PhD☐ 

Nëse po, ku është fituar, apo 
është duke u fituar:   

    

Grada shkencoreMrSc/MSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 

Nota mesatare: 8.67 

Grada shkencoreBSc: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar dhe në 
cilin drejtim:  

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i 
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj 

Nota mesatare: 8.93 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) Po ☐ Jo ☐ Vërejtje: 

Titulli aktual akademik:  

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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Tabela 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 

studentëve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

Forma e mësimdhënies 
(p.sh., ligjërata, mësim 

në ekip, tutorim, 
mbikëqyrje e punës 

praktike, online, punë 
në laborator) 

     
 
Tabela 2. Cilësia në mësimdhënie12 

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

Vlerësimi i mësimdhënies nga studentët etj. (pozitiv/negativ) N/A 

Tabela 3. Shpërblime dhe trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

  N/A 
 
Tabela 4. Publikimet shkencore dhe profesionale 

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

  N/A  

 
Tabela 5. Kontributi në projekte të kërkimeve themelore dhe të aplikueshme 

Nr 
Programi/ projekti 

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

 / N/A   

 
Tabela 6. Kontribute tjera shkencore/profesionale 

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

 / N/A  
 
Tabela 7.Shërbimi në lidhje me Universitetin, Fakultetin, Komunitetin 

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

 N/A  
 
 
 
 

                                                
12 Fillon të zbatohet nga momenti i sigurimit të sistemit meritor të vlerësimit të studentëve dhe vlenë në rastet e 
rizgjedhjeve dhe avancimeve 
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SHËNIMET PËRMBLEDHËSE TË KANDIDATËVE 

Vërejtje: Kjo tabelë plotësohet vetëm nga për kandidatët të cilët i plotësojnë kriteret e konkursit. 

Nr. Emri dhe mbiemri G
ra

da
 s

hk
en

co
re

 Nr. i lëndëve 
të ligjëruara 
(Tabela 1) 

N
r. 

i t
ra

jn
im

ev
e 

(T
ab

el
a 

3)
 

N
r. 

i p
ub

lik
im

ev
e 

(T
ab

el
a 

4)
 

N
r. 

i k
on

tri
bu

te
ve

 n
ë 

pr
oj

ek
te

 (T
ab

el
a 

5)
 

N
r. 

i k
on

tri
bu

te
ve

 tj
er

a 
sh

ke
nc

or
e/

pr
of

es
io

na
le

 (T
ab

el
a 

6)
 

N
r. 

i a
kt

iv
ite

te
ve

 s
hë

rb
ye

se
 (T
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el

a 
7)

 

R
eg

jis
tri

m
i n

ë 
st
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et
 e

 d
ok

to
ra

të
s 

(m
e 
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st

in
 e
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it)

 

N
ot
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a.
 

N
ot

a 
M

a.
 

M
os

ha
 (d

at
ël

in
dj

a)
 

P
ër

vo
ja

 e
 p

un
ës

  (
vi

te
t) 

 

B
ie

 n
de

sh
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e 
N

en
in

 9
, p

ar
ag

ra
fi 

6,
 R

re
gu

llo
rja

 N
r. 

10
97

/1
8 

(P
O

/J
O

) 

U
S

H
A

F 

U
N

I T
je

ra
 

1. Hysen Sogojeva Dr. - 6 - 15 - - - - 6.53 7.44 61 (05.03.1957)  Jo 

2. Arta Jashari - Goga MSc. 5 - - - - - 2 PhD.
cand. 9.20 8.33 28 (23.08.1989) 5 Jo 

3. Lindita Loku MSc. - - 1     Phd.c 6.52 8.27 30 (07.10.1998) - Jo 

4. Arben Tërstena MSc. 4 3 - 4 - - 2 - 7.83 8.00 37 ( 22.09.1981) 5 Jo 

5. Hazir Gashi MSc. 3 5 - 5 - -  - 6.38 8.66 55 (14.11.1963) 10 Jo 

6. Naser Shabani Dr.Sc - 7 - 13 - - - - 6.20 7.40 58 (05.11.1960) - Jo 

7. Kosovare Murseli MSc. - - - - - - - - 8.20 9.50 28 (05.11.1960) - Jo 

8. Kaltrinë Bislimi MSc. - 3 1 - - - - - 8.2 8.02 28 (02.03.1990) 1 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. Shqipdona Hashani - Siqani 

Kandidatja nuk ka dorëzuar dëshminë e noterizimit për certifikatat e n\\\otave ashtu siç është kërkuar me 
konkurs.  

 

2. Sokol Loci 

Kandidati nuk ka dorëzuar dëshminë e noterizimit për diplomën e bachelorit siç është kërkuar me konkurs. 

 

3. Hysen Sogojeva 

Kandidati ka të përfunduar studime e doktoraturës në vitin 2017 në Universitetin Sv.Kliment Ohridski, në 
Maqedoni në fushën e turizmit. Ai ka një përvoje shumëvjeçare nga mësimdhënësi në shkollën e mesme, pastaj 
si zyrtar për turizëm deri në pozitën e UD të Drejtorit të Departamentit të Turizmit e tani edhe të Udhëheqësit të 
Divizionit të Hotelerisë dhe Standardeve Turistike në Ministri të Tregtisë dhe Industrisë. Dr. Sogojeva gjithashtu 
ka edhe përvojë në nivel të bordit të kompanisë si dhe përvoje akademike si ligjërues nga viti 2011 duke ligjëruar 
lëndë në lëmine e turizmit dhe hotelerisë. Eshtë autor dhe ko-autor në tri punime të publikuar në revista 
shkencore ndërkombëtare dhe vendore, 17 punime dhe pjesëmarrje ne konferenca ndërkombëtare, rajonale 
dhe vendore si dhe autor i një libri.  

 

4. Aziz Rexhepi 

Kandidati studimet bazike i ka përfunduar në UP, 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.  

 

5. Valbona Gjata 
Kandidatja nuk ka dorëzuar dëshminë e certifikatave të notave dhe noterizimin për diplomat e bachelorit dhe të 
masterit ashtu siç është kërkuar me konkurs.  

 

6.  Arta Jashari 
Kandidatja i ka përfunduar studimet bazike dhe ato master në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Ekonomik 
me notë të lartë. Momentalisht kandidatja është në përfundim të studimeve të Doktoratës, pranë Universitetit të 
Prishtinës. Kandidatja ka një përvojë të konsiderueshme në mësimdhënie në lëndet ekonomike. Kandidatja për 
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më shumë se katër vite është angazhuar në Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj si Asistente dhe 
Ligjëruese në mbi 6 lëndë të ndryshme, duke përfshirë: Ekonominë, Marketingun, Biznes Ndërkombëtar, Biznes 
Elektroni, E - Biznesi, Menaxhment Financiar e kështu me radhë. Kandidatja gjatë përvojes së saj në 
Universitetin e Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, ka treguar ekselencë dhe kreativitet në punë dhe 
mësimdhënie duke u vlerësuar maksimalisht si nga studentët e po ashtu edhe nga stafi akademik. 

 

7. Lindita Loku 
Kandidatja ka përfunduar studimet bazike dhe master në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik, 
përkatësisht në Menaxhment dhe Informatikë. Kandidatja ka të regjistruara studimet e doktoratës, si dhe 
kredenciale tjera. 

 

8. Albnore Durmishi Devetaku 

Kandidatja ka përfunduar studimet bazike dhe master në Universitetin e Prishtinës, Fakultetin Ekonomik, 
përkatësisht nëMenaxhment dhe Informatikë.E njejta ka të regjistruara studimet e doktoratës, si dhe kredenciale 
tjera. Kandidatja nuk ka sjelle dokumentat e noterizuar ashtu siç është kërkuar me konkurs 

 

9. Arben Tërstena 
Kandidati nuk ka dorëzuar dëshminë që nuk është nën hetime siq është kërkuar me konkurs. 

 

10. Afrim Fuga 
Kandidati studimet bazike dhe të masterit i ka të përfunduara në Kolegjin Universum në lëminë e Menaxhmentit 
dhe Informatikës me mesatare të lartë. Përvoja e kandidatit është modeste, në aspektin e mësimdhënies 
universitare nuk ka, ndërsa ai ka ushtruar detyrën e menaxherit të marketingut dhe drejtorit në kompaninë NTP 
Fuga Commerce. Kurse nga viti 2001 deri në 2018 ai ushtron detyrën e Inspektorit të ndërtimtarisë në Komunën 
e Kaçanikut. 

 

11. Gazmend Deda 
Kandidati nuk ka dorëzuar kërkesën për punësim në formën elektronike ashtu siç është kërkuar me konkurs. 

 

12. Bekim Syla  
Kandidati studimet bazike dhe të masterit i ka të përfunduara në Kolegjin Universum në lëminë e Menaxhmentit 
dhe Informatikës me mesatare të lartë. Përvoja e kandidatit është e llojllojshme. Në kontekstin e mësimdhënies 
universitare kandidati ka një përvojë modeste në lëmin e ligjerimit si në kolegjin,,Humanistika”, dhe në Kolegjin 
“Universum”. Ndersa per sa i perket angazhimeve tjera i njejti ka punuar edhe ne Global-Audit ku ka qene drejtor 
i departamentit per konsulence Financiare, por edhe ne OSCE,Kampin Bonsteel ku ka pase pozita 
menaxheriale.Gjithashtu kandidati ka nje numer te konsiderueshem te trajnimeve dhe kurseve ne fusha te 
ndryshme. 

 

13. Hazir Gashi 

Kandidati studimet bazike dhe të masterit i ka të përfunduara në Universitetin e Prishtinës, në lëminë e Ekonomiksit 
dhe Menaxhmentit me Informatikë. Përvoja e kandidatit në mësimdhënie universitare është e lartë mbi 10 vite në 
sektorin publik dhe atë privat. Ai u angazhua si ligjërues në Kolegjin Riinvest në disa lëndë të ekonomiksit dhe 
informatikës, ku poashtu ka ushtruar disa pozita udhëheqëse si Prodekan për Mësim, Hulumtues, Drejtor i 
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Administratës dhe Operacioneve, Udhëheqës në Akademinë e Profesionistëve. Si dhe së fundmi (2017) ai u 
angazhua si Ligjërues në USHAF i lëndëve Menaxhimi i Sistemeve Informatike në Hoteleri, Baza e të Dhënave dhe 
Shkathtësi Informatike. 

 

14. 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 
përvojërelativishtë 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”. 

 

15. Kosovare Murseli 
Kandidatja studimet bazike i ka të përfunduar në tri lëmi të ndryshme (Ekonomiksin, Shkencat Politike dhe 
Juridikun) në Universitetin e Prishtinës, kurse masterin e specializoi në drejtim të Ekonomiksit poashtu në UP 
me notë mesatare të lartë. Kandidatja nuk ka përvojë në arsimin e lartë, ndërsa në spektrin tjetër ajo ushtron 
detyrën e asistentes së zv. Ministrit të MASHT-it. Poashtu ajo ka ushtruar detyrën e zyrtares për implementimin 
e Ligjit për faljen e borxheve, si kryetare e Këshillit Lokal për Siguri Publike dhe si menaxhere e një kompanie.    

 

16. Vyrtyt Hasani 
Kandidati studimet bazike i ka të përfunduar në UP në lëminë e Menaxhmentit dhe Informatikës, kurse ato të 
masterit i ka të kryera në Universitetin e Sheffield në Angli në lëminë e Marketingut dhe Marrdhënieve Publike, 
kurse aktualisht është kandidat për doktoraturë në Menaxhment Specializimi në Marketing. Kandidati ka përvojë 
relativisht të lartë në mësimdhënie universitare, nga viti 2008 ai është angazhua si asistent në Kolegjin 
Universum për lëndë të ekonomiksit, pastaj si ligjërues në të njejtin institucion. Nga viti 2013 ai ushtron detyrën 
e ligjëruesit në lëndët e marketingut në Kolegjin Riinvest. Ai poashtu u angazhua si ligjërues vizitor në 
Universitetin Staffordshire në Angli dhe si ligjërues në Qendrën për Ndërmarrësi dhe Zhvillim dhe BSCK. 
Veçmas përvojës në mësimdhënie, kandidati ka njëpërvojë të larmishme në pozita drejtuese si në biznes 
familjar, si Shef Ekzekutiv (Nerapetrol), si themelues dhe menaxhues i Qafa Resort (Hotel dhe Restaurant – 
Brezovicë), si anëtar bordi në BSCK etj. 

 

17. Naim Ostergllava 
Kandidati nuk iu ka përmbajtur vendeve të shpallura në konkurs ashtu siç është kërkuar. 

 

18. Kaltrinë Bislimi 

Kandidatja studimet bazike dhe ato të masterit i ka të përfunduara në Universitetin e Perugjës në Itali, me notë 
mesatare mbi 8. Përvoja e kandidates është e orientuar më shumë në fushën e kontabilistes, ndërsa përvoja në 
mësimdhënie universitare është modeste. Nga viti 2016 ajo është e angazhuar si ligjëruese në Kolegjin 
Universum, dhe mbulon lëndët e ekonomiksit si: Marketing, Biznes Ndërkombëtar dhe Makroekonomi.  
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19. Zyrafete Samakova  

Kandidatja studimet bazike dhe të masterit i ka të kryera në FSHTA në Ferizaj në lëminë e Menaxhmentit 
Industrial. Ndërsa përvoja e punës së kandidatës është modeste, ajo ushtron detyrën e shitëses në Ndërmarrjen 
Istikbal. 

Pas shqyrtimit të të gjithë dokumentacionit të aplikantëve dhe duke u bazuar në kriteret e parapara nga konkursi 
dhe Statuti i Universitetit të Shkencave të Aplikuara në Ferizaj për zgjedhjen e titullit të Ligjëruesit për lëndët 
sipas kësaj pike të konkursit, ne konsiderojmë se Msc. Arta Jashari Goga i plotëson të gjitha këto kritere dhe 
i propozojmë Këshillit Mësimor/Shkencor zgjedhjen e sajë në cilësinë e Ligjëruesit në Universitetin e 
Shkencave të Aplikuara në Ferizaj. 
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