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Lëndët:  

1. Menaxhmenti Financiar 

2. Vendosja e Produkteve dhe Çmimeve 

3. E Drejta Biznesore 

  

Kandidatët e paraqitur:                  

1. Dr. Ismail Mehmeti 

2. Dr. Hysni Terziu 

3. Dr. Idriz Kovaçi 

Shënimet për kandidatin e propozuar për emërim/ riemërim/ avancim 

Emri dhe mbiemri: Ismail Mehmeti 

Datëlindja: 01.06.1969 

Grada shkencore: Dr. Ekonomiks 

Universiteti: Universiteti i “Shën Kirili dhe Metodi”   
Titulli akademik për të cilin  
propozohet kandidati: Prof. As. Dr. 

Komisioni vlerësues 

1. Kryetar Prof. As. Dr. Nagip Skenderi 

2. Anëtar Prof. As. Dr. Vehbi Ramaj 

3. Anëtar Prof. As. Dr. Bedri Millaku 
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Kandidati Nr. 1 

 
 
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: Ismail Mehmeti 

Datëlindja: 01/06/1969 
Vendlindja: Vushtrri   

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti i “Shën Kirili dhe Metodi”   

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: Prof. As. Dr. – Kolegji ,,Pjeter Budi”  

Data kur është fituar titulli aktual: 2016 
    
 
Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje:  
 

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

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

Emri & niveli i lëndës sipas viteve 
të periudhës që recensohet 

Viti & 
Semestri 

kur 
ligjërohet 

Numri i 
përafërt 

i 
studentë

ve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

Tregu ndërkombëtar dhe sigurimet    Ligjërues 

Qeverisja dhe Menaxhimi i 
Korporatave 

   Ligjërues 

Marrja e vendimeve financiare    Ligjërues 

Tregjet Financiare Ndërkombëtare    Ligjërues 

Lidershipi-menaxhimi i burimeve 
njerëzore 

   Ligjërues 

Etika në biznes    Ligjërues 

Tregtia ndërkombëtare    Ligjërues 

 
 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie1  

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

n/a  
 
Tabela I.3 Mentorimi  

Emri i kandidatit 

Diploma / 
Niveli i 

studimit2 

Data e 
regjistrimit / 

lejimit të 
punimit Në proces 

Data e 
përfundimit 

n/a     
 

  
Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

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

 
 
 

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

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

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

Nr 

Autorët 
(renditja si në 

punim) Titulli i punimit Revista 

Vëllimi, 
Nr., 

faqet, 
viti 

Linku i 
indeksimit në 

Bazat e të 
dhënave3  

Koeficienti i 
barasvlerës
imit sipas 
rregullores 

1 

Naim 
Kamberaj, 
Ismail A. 
Mehmeti, 
Bashkim Arifi 

Risk management 
and internal 
controls for 
activities in the 
department of 
Kosovo customs 
procurement  

International 
multidisciplin
ary research 
journal”, 
ISSN 2286-
4822 

Article 
ID-746 
Qershor 
2014 

https://academi
c.microsoft.com
/#/detail/25521
00994  

0.85 

2 
Orhan M. 
Ceku, Ismail A. 
Mehmeti 

Legal status of 
comercial 
companies in 
Kosovo - 
Comparative 
Analysis and Their 
Significance in the 
Development of 
Entrepreneurship 

International 
multidisciplin
ary research 
journal”, 
ISSN 2286-
4822 

Article 
ID-700 
Nentor 
2014 

http://euacade
mic.org/Upload
Article/700.pdf  

0.70 

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

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

Nr 
Autorët (renditja si 

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

1 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Instrumentet dhe 
mekanizmat mbeshtetese 
te sektorit bujqesor ne 
vendet evropiane  

Te arriturat shkencore 
teknologjike , nr. 05720-P-
1, Kirivograd, Ukraine 

Faqe 30  
Nentore 2012 

2 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Vleresimi i modelit me 
efektiv te mekanizmave per 
mbeshtetje te sektorit 
bujqesor ne vendet e 
zhvilluara  

“IAPM”, nr.ISSN 330-339, 
321.7, 159.9 – Sofje 
Bullgari 

Faqe 136 
Dhjetor 2012 

3 

Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr.Sc. 
Orhan M. Ceku, Dr. 
Sheqir Kutllovci 

Integrimet ekonomike ne 
kontekstin e harmonizimit 
te legjislacionit 

“diskutime”, ISSN 1857-
825, Tetove, Maqedoni Faqe 94 

Prille-Maj 
2013 

4 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr.Sc. 
Orhan M. Ceku 

Zhvillimi ekonomik i 
vendeve ne tranzicion 

Revista “diskutime” ISSN 
1857-825, Tetove, 
Maqedoni 

Faqe 480 
Qershor 2013 

5 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr.Sc. 
Orhan M. Ceku 

Statusi juridik i shoqerive 
tregtare ne Kosove- analize 
komparative dhe rendesia e 
tyre ne zhvillimin e 
ndërmarrësisë  

Revisten elektronike 
shkencore – “AKTE” 
Tirane, Shqiperi 

Faqe 175 
Gusht 2013 

                                                
3 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit 
përkatësisht revistës në bazën e caktuar akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse të 
nënparagrafit A.2.4 
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3 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit 
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nënparagrafit A.2.4 
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6 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr.Sc. 
Orhan M. Ceku 

Koncepti i globalizimit dhe 
e ardhmja e ballkanit 

Revista “diskutime”, ISSN 
1857-825X, Tetove, 
Maqedoni 

Faqe 181 
Nentor 2013 

7 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr.Sc. 
Orhan M. Ceku 

Harmaonizimi i sistemit 
fiskal nga vendet e ballkanit 
perendimor ne funksion te 
integrimit ne BE  

Revisten shkencore 
nderkombetare “Buletini 
shkencor” ISSN 1800-
9794, COBISS.CG-ID 
20683538, nr.6 viti 2014, 
Komuna e Ulqinit, instituti 
per kerkime shkencore 
dhe zhvillim- Ulqin, Mali i 
zi 

Faqe 293 
Prill 2014 

8 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr. Naim 
Kamberaj 

The foreign trade and his 
impact in economic 
developmnet  

Revisten international 
journal “Knowledge”, ISBN 
978-608-65653-8-1, 
Bansko,  Bullgari 

Vol. 4 
Faqe 273 
Nentor 2014 

9 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Politika fiskale e vendit dhe 
tregu nderkombetar si 
determinonte te zhvillimit 
ekonomik 

“CRC Journal”, ISSN 
1857-9744, Shkup, 
Maqedoni 

Vol.1 
Faqe 85 
Prill 2015 

10 
Dr.Sc. Ismail 
Mehemeti, Mentor 
Shaqiri 

Roli i doganes ne zhvillimin 
ekonomik dhe ne integrimet 
rajonale te Kosoves 

Revista “Buletinin 
Shkencor”, ISSN-1800-
9794, COBISS-CG-ID-
20586256 Ulqin, Mali i zi,  

Vol. 1  
Faqe 347 
Prill 2015 

11 Dr. Ismail Mehmeti, 
MA. Haqif Arifi 

Turizmi dhe hoteleria si 
faktor te zhvillimit ekonomik 

Buletinin shkencor nr.7, 
Vellimi1, viti 2015, Ulqin- 
Mali i zi, faqe 347, ISSN-
1800-9794, COBISS-CG-
ID-20586256 

Vol.1 
Faqe 347 
Prill 2016 

 
 
Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

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

1 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Subjektet afariste dhe 
trendet zhvillimore te 
konkurrences ne tregun 
global 

Revista-buletin globus, 
ISBN 978-9951-582-11-
7, kolegji “Globus”, 
Prishtine  

Faqe 228 
Nentor 2013 

2 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr. Naim 
Kamberaj 

Tregu nderkombetar dhe 
zhvillimi ekonomik i vendit 

Revista-buletini i 
konferences, kolegji 
“Pjeter Budi” Prishtine 

Faqe 32 
Maj 2014 

3 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr. Naim 
Kamberaj 

Taksa doganore si 
instrument i politikes fiskale 
dhe ndikimi i saj ne 
ekonomin e Kosoves 

Revista e konferences 
nr. ISBN 978-9951-582-
11-7, Nentor 2014, 
Kolegji “Globus”, 
Prishtine  

Faqe 211 
Nentor 2014 

4 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti, Dr. 
Orhan M. Ceku 

Procedurat doganore me 
ndikim ekonomik-rast 
studimi Kosova 

Buletini i KSH, 
oraganizuar nga Kolegji 
“Pjeter Budi”  

Faqe 34 
Maj 2015 

5 
Dr.Sc. Orhan M. 
Ceku, Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Korporatat transnacionale-
domosdoshmeria e njohjes 
se personalitetit juridik 
nderkombetar 

Buletini i konferences, 
ICBLAS 2015, ISBN 
978-9928-178-40-4, 
TBU, Tirane, Shqiperi 

Faqe 232 
Prill 2015 

6 

Dr.Sc. Orhan M. 
Ceku, Dr Ismail 
Mehmeti, Dr.sc. 
Mentor Shaqari 

Apelimi i vendimeve ne 
proceduren administrative 
doganore – analize 
komperative  

Buletinin e konferences, 
2-d ICIS 19.12.2015, 
Tiran- Shqiperi, ISBN 
978-9928-4284-6-2 

Faqe 299 
Dhjetor 2015 
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C. Publikimet e monografive/ librave / kapitujve të librave/ dispensave / përkthimeve në lëmin e 

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

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

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

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

     
 

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

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., faqet, 
viti 

1 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Te ariturat dhe hulumtimi per 
teknologjine e perparuar, 
pervoja boterore 

Kirovograd, Ukraine 
05.11.2012 

2 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Integrimi i ballkanit 
perendimor ne BE- sfidat Tetove, Maqedoni 29-31.06.2013 

3 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Sfidat e harmonizimit te 
arsimit te larte dhe kerkimit 
shkencor ne trojet shqiptare  

Tirane, Shqiperi 31.08.2013 

4 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

101 vjet shtet shqiptar e 
mepastaj Tetove, Maqedoni 28.11.2013 

5 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Modeli dhe harmonizimi i 
politikes fiskale te vendeve 
veri-perendimore me BE 

Ulqin, Mali i Zi  04.04.2014 

6 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Roli i shteteve te ballkanit 
drejt integrimit Evropian  Ulqin, Mali i Zi  03.04.2015 

7 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Biznesi, administratimi ligjor 
dhe i shkencave sociale si 
sfida drejt se ardhmes  

Tirane, Shqiperi 04.04.2015 

8 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti Studime interdisiplinare Tirane, Shqiperi 19.12.2015 

9 

Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Roli dhe efektivititeti i 
investimeve ne provesin e 
integrimit te shoqerive 
ballkanike pas marreveshjes 
se stabizilim asociimit 

Ulqin, Mali i Zi 01.04.2016 
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Tabela II.5 Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj., në 
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Nr 
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D. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë  
Tabela II.6 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë në nivel 
ndërkombëtar (jashtë vendit) 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., faqet, 
viti 

1 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Te ariturat dhe hulumtimi per 
teknologjine e perparuar, 
pervoja boterore 

Kirovograd, Ukraine 
05.11.2012 

2 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Integrimi i ballkanit 
perendimor ne BE- sfidat Tetove, Maqedoni 29-31.06.2013 

3 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Sfidat e harmonizimit te 
arsimit te larte dhe kerkimit 
shkencor ne trojet shqiptare  

Tirane, Shqiperi 31.08.2013 

4 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

101 vjet shtet shqiptar e 
mepastaj Tetove, Maqedoni 28.11.2013 

5 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Modeli dhe harmonizimi i 
politikes fiskale te vendeve 
veri-perendimore me BE 

Ulqin, Mali i Zi  04.04.2014 

6 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Roli i shteteve te ballkanit 
drejt integrimit Evropian  Ulqin, Mali i Zi  03.04.2015 

7 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Biznesi, administratimi ligjor 
dhe i shkencave sociale si 
sfida drejt se ardhmes  

Tirane, Shqiperi 04.04.2015 

8 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti Studime interdisiplinare Tirane, Shqiperi 19.12.2015 

9 

Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Roli dhe efektivititeti i 
investimeve ne provesin e 
integrimit te shoqerive 
ballkanike pas marreveshjes 
se stabizilim asociimit 

Ulqin, Mali i Zi 01.04.2016 
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Tabela II.7 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., faqet, 
viti 

1 

Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Menaxhimi i resurseve 
ekonomike në funksion të 
zhvillimit të vendeve në 
tranzicion 

Prishtinë, Kosove 24.05.2013 

2 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Politikat publike dhe kushtet 
e zhvillimit te biznesit ne 
vendet e regjionit 

Prishtinë, Kosove 02.11.2013 

3 Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Procesi integrimit evropian 
te ballkanit perendimor Prishtinë, Kosove 31.05.2014 

4 

Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Roli, kompetencat dhe 
pergjegjesite e 
institucioneve publike ne 
krijimin e hapesirave te reja 
drejt integrimit evropian  

Prishtinë, Kosove 22.11.2014 

5 
Dr.Sc. Ismail 
Mehmeti 

Zhvillimi ekonomik si baze i 
gjenerimit te vendeve te reja 
te punes 

Prishtinë, Kosove 23.05.2015 

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

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

Lloji i ligjëratës 
(Konferencë, 

Simpozium, Punëtori, 
Universitet) Viti, Vendi 

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

Nr 

Kontributi 
(redaktor/rece

nsent) 
Autori origjinal i 

punimit 
Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 
redaktuar ose për të 
cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 
      

 
Tabela II.10 Kontribute tjera shkencore dhe profesionale 

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

    

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

 

Nr 
Programi/ projekti 

shkencor Periudha kohore Institucioni/ Vendi 
Pozita në program, 
projekt/ Kontributi 
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A. Patente në nivel ndërkombëtar ose kombëtar 
Tabela II.12 Patentet zyrtare në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar 

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

Institucioni/ Vendi, Viti i 
zyrtarizimit Faqet 

     
 

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

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

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

Shërbimi përkatësisht pozita në 
komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
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A. Patente në nivel ndërkombëtar ose kombëtar 
Tabela II.12 Patentet zyrtare në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar 

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

Institucioni/ Vendi, Viti i 
zyrtarizimit Faqet 

     
 

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

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

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

Shërbimi përkatësisht pozita në 
komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
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Kandidati Nr. 2 

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

 

 

 

 

 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Hysni Tërziu 

Datëlindja: 22/06/1957 

Vendlindja: F. Sllatinë, Ferizaj   

Shtetësia: Kosovar 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti i Tiranës   

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: Prof. As. Dr. 

Data kur është fituar titulli aktual: 2012 
Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

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

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

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

 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Idriz Kovaçi 

Datëlindja: 
20/06/1966 

Vendlindja: 
F. Bllacë, Shkup   

Shtetësia: 
Maqedonase, me leje qëndrimi në Kosovë 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: Profesor Inordinar, Universiteti FON, Shkup 

Data kur është fituar titulli 
aktual: 2012 
 
Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ 
Vërejtje:  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 

Të dhënat për kandidatin: 

Emri dhe mbiemri: Idriz Kovaçi 

Datëlindja: 
20/06/1966 

Vendlindja: 
F. Bllacë, Shkup   

Shtetësia: 
Maqedonase, me leje qëndrimi në Kosovë 

Grada shkencore Dr/PhD: Po ☒ Jo ☐  

Nëse po, ku është fituar:  Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup 

Nostrifikimi (për diplomat e fituara 
jashtë vendit) PO 

Titulli aktual akademik: Profesor Inordinar, Universiteti FON, Shkup 

Data kur është fituar titulli 
aktual: 2012 
 
Dorëzimi i aplikacionit     

në kohë: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

origjinal ose noterizuar: Po ☒ Jo ☐ Vërejtje: 

i kompletuar: Po ☒ Jo ☐ 
Vërejtje:  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

Emri & niveli i lëndës sipas viteve 
të periudhës që recensohet 

Viti & 
Semestri 

kur 
ligjërohet 

Numri i 
përafërt 

i 
studentë

ve 

Numri i 
orëve për 
semestër 

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

punës praktike, online, 
punë në laborator) 

Ekonomia monetare    Ligjërata 

Principet e kontabilitetit    Ligjërata 

Kontabiliteti financiar    Ligjërata 

Etika në biznes    Ligjërata 

Ndërmarrësia    Ligjërata 

Menaxhmenti financiar    Ligjërata 

Menaxhimi me produktin    Ligjërata 

Zhvillimi i produkteve të turizmit 
dhe hotelerisë 

   Ligjërata 

Mjedisi biznesor    Ligjërata 

Analiza e raporteve financiare    Ligjërata 

Biznesi ndërkombëtar    Ligjërata 

Financat ndërkombëtare    Ligjërata 

Tregu i punës    Ligjërata 

Ekonomiks    Ligjërata 

Marketingu ndërkombëtar    Ligjërata 

Biznesi Ndërkombëtar    Ligjërata 
 
Tabela I.2 Cilësia në mësimdhënie4  

Aktiviteti Vlerësimi i aktivitetit 

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

Emri i kandidatit 

Diploma / 
Niveli i 

studimit5 

Data e 
regjistrimit / 

lejimit të 
punimit Në proces 

Data e 
përfundimit 

Nuk ka informata     

                                                
4 Vlenë për kandidatët në riemërime dhe avancime  
5 Punimi i diplomës në studimet 5 ose 6 vjeçare, lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit 
akademik, konsiderohet ekuivalent me punimin e nivelit Master.  
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Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

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

AKTIVITETI HULUMTUES, SHKENCOR DHE PROFESIONAL 
 

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

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

Nr 

Autorët 
(renditja si në 

punim) Titulli i punimit Revista 

Vëllimi, 
Nr., 

faqet, viti 

Linku i 
indeksimit në 

Bazat e të 
dhënave6  

Koeficienti i 
barasvlerësim

it sipas 
rregullores 

1 Idriz Kovaçi, 
Alberta Tahiri 

Ethical 
Standards in 
Tourism 

International 
Journal of 
Environment, 
Ecology, 
Family and 
Urban Studies 

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

https://academic
.microsoft.com/#
/detail/27962256
56  

0.85 

2 Alberta Tahiri 
Idriz Kovaci 

Assesment of 
Quality of 
products in 
tourism 

European 
Journal of 
Multidisciplinar
y Studies 

Vellimi 5, 
nr. 1 
Faqe 62-
72 

https://academic
.microsoft.com/#
/detail/26177994
39  

0.85 

3 
Alberta 
Tahiri, Idriz 
Kovaçi 

The theory of 
sustainable 
Tourism 
Development  

Academic 
Journal of 
Business, 
Administration, 
Law and Social 
Sciences 

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

https://doaj.org/a
rticle/f9ed6439a
ef94ce3b841547
1a929d057  

1 

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

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

Nr 
Autorët (renditja 

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

viti 

1 Alberta Tahiri, 
Idriz Kovaci 

The impact of geography 
on the development of 
Kosovo tourism 

Journalos of Advanced 
Scientific Research 
and Innovation 

Vëllimi 11 Nr. 
13, 2017 

 
 
 
 
                                                
6 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit 
përkatësisht revistës në bazën e caktuar akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse të 
nënparagrafit A.2.4 
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Tabela I.4 Shpërblime dhe pjesëmarrja në trajnime në mësimdhënie 

Shpërblimi/Trajnimi Data/Periudha Përshkrimi i shkurtër 

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

AKTIVITETI HULUMTUES, SHKENCOR DHE PROFESIONAL 
 

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

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

Nr 

Autorët 
(renditja si në 

punim) Titulli i punimit Revista 

Vëllimi, 
Nr., 

faqet, viti 

Linku i 
indeksimit në 

Bazat e të 
dhënave6  

Koeficienti i 
barasvlerësim

it sipas 
rregullores 

1 Idriz Kovaçi, 
Alberta Tahiri 

Ethical 
Standards in 
Tourism 

International 
Journal of 
Environment, 
Ecology, 
Family and 
Urban Studies 

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

https://academic
.microsoft.com/#
/detail/27962256
56  

0.85 

2 Alberta Tahiri 
Idriz Kovaci 

Assesment of 
Quality of 
products in 
tourism 

European 
Journal of 
Multidisciplinar
y Studies 

Vellimi 5, 
nr. 1 
Faqe 62-
72 

https://academic
.microsoft.com/#
/detail/26177994
39  

0.85 

3 
Alberta 
Tahiri, Idriz 
Kovaçi 

The theory of 
sustainable 
Tourism 
Development  

Academic 
Journal of 
Business, 
Administration, 
Law and Social 
Sciences 

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

https://doaj.org/a
rticle/f9ed6439a
ef94ce3b841547
1a929d057  

1 

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

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

Nr 
Autorët (renditja 

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

viti 

1 Alberta Tahiri, 
Idriz Kovaci 

The impact of geography 
on the development of 
Kosovo tourism 

Journalos of Advanced 
Scientific Research 
and Innovation 

Vëllimi 11 Nr. 
13, 2017 

 
 
 
 
                                                
6 Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit 
përkatësisht revistës në bazën e caktuar akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse të 
nënparagrafit A.2.4 
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Tabela II.3 Publikimet në revista akademike ose shkencore vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

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

1 Idriz Kovaci 

Comparative analysis of ta 
charge in the Republic of 
Mcedonia and member 
countries of EU 

Teknika 2005 

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

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

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

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

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i publikimit Lloji i publikimit 

Shtëpia 
botuese, 
vendi, viti 

1 Idriz Kovaçi Ekonomia Monetare I Liber Solaris Print, 
Shkup, 2012 

2 Idriz Kovaçi Ekonomia Monetare II Liber Solaris Print, 
Shkup, 2013 

3 Alberta Kelmendi 
Tahiri, Idriz Kovaçi 

Menaxhimi në Turizëm – 
Qasje teorike menaxheriale Liber Pjeter 

Bogdani, 2017 
 

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

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr., 
faqet, viti 

1 Alberta Tahiri, 
Idriz Kovaci 

Тhe impact of geography 
on the development of 
kosovo tourism 

SKAP Conference 
2017 

2 Alberta Tahiri, 
Idriz Kovaci 

Assesment of Quality of 
products in tourism  

12th international 
conference on social 
sciences, 
Amsterdam 

2017 

3 Alberta Tahiri, 
Idriz Kovaci 

The role and importance 
of tourism ethics 

The 9th International 
scientific 
conference, Ulqin 

2017 

4 Idriz Kovaci, 
Alberta Tahiri 

Touristic potential of 
Kosovo and its 
development strategies 

Third scientific 
conference, 
Dardania 

2016 
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Tabela II.7 Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, punëtoritë vendore 

Nr 
Autorët (renditja si 

në punim) Titulli i punimit 
Konferenca, 
simpoziumi 

Vëllimi, nr.faqet, 
viti 

1 Idriz Kovaçi The impact of migrants in 
labour market 

International 
Conference “Migrationi 
in Europian Countries, 
socio economic, 
historical, 
organisational, cultural 
aspects”, Struga 

2005 

2 Idriz Kovaçi 
Tax fiscal policies, the 
contribution of migrants in 
our economic development 

International 
Conference “Migrationi 
in Europian Countries, 
socio economic, 
historical, 
organisational, cultural 
aspects”, Struga 

2005 

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

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

Lloji i ligjëratës 
(Konferencë, 

Simpozium, Punëtori, 
Universitet) Viti, Vendi 

1 Idriz Kovaçi 

What are the achivements 
of iproved tax framework 
for civil society 
organisationa 

Tryezë 2011 

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

Nr 

Kontributi 
(redaktor/rece

nsent) 
Autori origjinal i 

punimit 
Titulli i punimit të 

recensuar 

Revista e cila është 
redaktuar ose për të 
cilën është shkruar 

recensioni Vendi, Viti 
      

 
Tabela II.10 Kontribute tjera shkencore dhe profesionale 

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

    

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

Nr 
Programi/ projekti 

shkencor Periudha kohore Institucioni/ Vendi 
Pozita në program, 
projekt/ Kontributi 
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B. Patente në nivel ndërkombëtar ose kombëtar 
Tabela II.12 Patentet zyrtare në nivel ndërkombëtar dhe kombëtar 

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

Institucioni/ Vendi, Viti i 
zyrtarizimit Faqet 

     
 

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

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

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

Shërbimi përkatësisht pozita në 
komitet/komision/ekip Kohëzgjatja Përshkrim i shkurtër i shërbimit 
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1 Ismail Mehmeti Dr. - 7 - - - 15 4 - - 9 5 - - - - - - - - 41 5 Jo 

2 Hysni Terziu                        

3 Idriz Kovaçi Dr. 5 11 - 2 - 4 1 - 3 4 2 1 - - - - - - - 52 23 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.Ismail Mehmeti 

Kandidati ka përfunduar studimet bazike në UP, kurse nivelin e masterit me specializim në menaxhment e ka 
përfunduar me nota shumë të larta në Universitetin Internacional të Prishtinës, ndërsa doktoraturën e ka 
përfunduar në dy Universitetet atë të Juridikut në ,,Kiril dhe Metodi” në Maqedoni, dhe Ekonomiksin në 
,,International Open University” në Ukrainë me sukses të lartë.  

Përvoja e kandidatit është mjaft e larmishme, nga viti 2001 e deri tash ushtron detyrën e menaxherit dhe disa 
detyra tjera të pikës së kalimeve kufitare me Serbinë në Mitrovicë, ndërsa nga viti 2013 dhe në vazhdim ai 
është mësimdhënës i disa lëndëve të ekonomiksit (7) në programe të bachelorit dhe masterit dhe anëtarë i 
Këshillit Mësimor Shkencor, anëtar i senatit, pjesëmarrës në grupet punuese për hartimin e kurrikulës së 
programeve të ndryshme në kuadër të Kolegjit, dhe ka qenë udhëheqës i ekipit për mbrojtje të programit para 
Agjencionit të Akreditimit. Kandidati gjithashtu ka organizuar tryezën shkencore për ditën botërore të 
Doganës, dhe në vitin 2014 u bë recensues i librit shkencor “E Drejta Doganore”.  

Sa i përket kontekstit të punës këkimore, kandidati ka një mobilitet të lartë, me mbi 30 e konferenca shkencore. 
Në revista ndërkombëtare ai ka publikuar 15 punime shkencore, dhe ka marrë pjesë në 9 konferenca 
ndërkombëtare, me tema që mbulojnë tregtinë e jashtme, ndikimin e doganës në zhvillimin ekonomik, 
ndërlidhjen e politikave fiskale me doganën, dhe kompanitë transnacionale të ndërlidhura me aspektin juridik. 
Kandidati dallohet në punën e tij me studentë dhe bashkëpunëtorë, gjë të cilën e dëshmojnë këta të fundit 

 

2. Hysni Terziu 

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

 

3. Idriz Kovaçi 

Kandidati ka të përfunduar studimet e doktoraturës në Shkencat Ekonomike në Universitetin Kiril dhe Metodi 
në Shkup në vitin 2008. Dr. Kovaçi ka një përvojë të gjerë pune me mbi 23 vite, duke filluar nga pozita e 
mësuesit në shkollën fillore deri në pozitën e profesorit inordinar në Universitetin FON në Shkup. Dr. Kovaçi 
ka punuar në shumë institucione të arsimit të lartë, si në Maqedoni ashtu edhe në Kosovë ku ka ligjëruar në 
16 lëndë të ndryshme. Ndër to është edhe Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, ku ka ligjërua në 
cilësinë e bashkpunëtorit. Ai  punuar si mësimdhënës i angazhuar në lëndët Mjedisi biznesor, Biznesi 
ndërkombëtar, Marketingu ndërkombëtar, Menaxhment financiar, Zhvillimi i produkteve të turizmit dhe 
hotelerisë. Dr. Kovaçi gjithashtu ka përvojë të madhe pune në institucione të ndryshme qeveritare në 
Maqedoni sikurse: Udhëheqës i sektorit të Industrisë në Ministrinë e Ekonomisë,  Zv. Udhëheqës i sektorit 
për zhvillimi ekonomik lokal në qytetin e Shkupit, etj.  Dr. Kovaçi ka publikuar punime në 5 revista shkencore 
ndërkombëtare dhe rajonale, ka marrë pjese dhe ka publikuar punime në shumë konferenca ndërkombëtare 
dhe rajonale/vendore si dhe ka të botuara tre libra universitar. 

 




