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Fakulteti
Lenda/et per te cilat eshte shpallur konkursi
Kandidatet e paraqitur:
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Kimi organike I (ITU+T), Kimi organike I I (ITU+T),
Kromatografia (HPLC, e gazte)
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Prof. Dr. Aziz Behrami

2. Anetar

Prof.Asoc.Dr. Arben Haziri

3. Anetar

Prof. Dr. Blerim Baruti
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Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti
Kandidati/ja 1
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)

Fatos Rexhepi
14.07.1981, Gostivar
Doktor shkence
Profesor Asistent
2016
Universiteti i Mitrovicës “Isa Boletini”, Fakulteti i
Teknologjisë Ushqimore

Universiteti/fakulteti/departamenti
Arsimimi i lartë
Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti,
titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare
Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti,
departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare
Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti,
titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati
ka doktorruar jashtë vendit)

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave
Matematiko Natyrore, Departamenti i kimisë,
Inxhinier i kimisë, 2005, 8.31.
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i kimisë, Master në Kimi,
2008, (nostrifikimi me datë 16.04.2010, Nr.ref.
173/2010).
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Natyrore, Departamenti i kimisë, Doktor në Analiza
kimike e lëndës dhe mjedisit, 2014, (nostrifikimi
me datë 26.11.2014, Nr.ref. 6-9673).

Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht nga numri i
kandidatëve.

1. Përmbledhje e aktivitetit shkencor të kandidatit, Tabela I:
Tabela I: Punimet e publikuara pas thirrjes se fundit në revista të cilat janë të indeksuara në bazat akademike sipas Udhëzimit
Administrativ (MASHT) Nr. 01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME
RECENSION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN DHE PRECIZIMIN – (ANEKS – I – MASHT) Nr. 7/2018 e UA Nr.
01/2018 PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENSION si dhe
Rregullores së UMIB, numër protokolli 1201, datë 11.09.2018.

Nr

1

Autori/ët

Fatos
Rexhepi,
Andriana
Surleva,
Arbër
Hyseni,
Melisa
Bruçi,
Blerina
Kodraliu

Titulli i
punimit

Comprehensiv
e Investigation
of Thermal
Degradation
Characteristics
and Properties
Changes of
Plant Edible
Oils by FTIRSpectroscopy

Platfor
ma

Koefici
enti i
Revistë
s
(indeks
imi)

Revista

DOAJ,
EBSC
O,
World
Cat,
Web
of
Scienc
e
(Emer
ging
Source
s

Acta Chemica
Iasi

Vëllimi, nr., faqet,
viti

Linku identifikues1

Vol. 27, Issue 2,
263-286, 2019.

https://content.scien
do.com/view/journal
s/achi/achioverview.xml

1
Komisioni vlerësues është i obliguar të shënojnë linkun nëpërmjet të të cilit dëshmohet indeksimi i punimit përkatësisht revi stës në bazën e caktuar
akademike, respektivisht linkun e punimit në revistën përkatëse
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Citatio
n
Index)

2

3

4

Fatos
REXHEPI

Fatos
REXHEPI
, Gresa
KURTI,
Flora
FERATI,
Shkumbin
SHALA

Raif
BYTYQI,
Fatos
REXHEPI

ANTIOXIDA
NT
ACTIVITY
OF PUMPKIN
SEED OIL
AND ITS
EFFECT ON
OXIDATIVE
STABILITY
OF
SUNFLOWER
OIL
MONITORED
BY FTIR
SPECTROSC
OPY
TECHNIQUE

DOAJ,
World
Cat

FTIRSPECTROSC
OPY STUDY
OF
MICROWAV
E AND
CONVENTIO
NAL
HEATING
ON THE
DEGRADATI
ON OF
MARGARINE
AND
BUTTER

DOAJ,
World
Cat

CHEMICAL
CHARACTER
IZATION OF
HEAVY
FUEL OIL
WHICH IS
USED FOR
BURNING IN
POWERPLAN
T "KOSOVOB" BY FTIRSPECTROSC

European
Journal of
Materials
Science and
Engineering

European
Journal of
Materials
Science and
Engineering

European
Journal of
Materials
Science and
Engineering

DOAJ,
World
Cat

3

Vol 5, Issue 2,
51-57, 2020.

Vol 4 Issue 1, 310, 2019.

Vol 4 Issue 4,
161-165, 2019.

www.ejmse.ro

www.ejmse.ro

www.ejmse.ro
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OPY

5

Aziz
BEHRAMI
, Marigona
ÇOLLAK
U, Arbër
HYSENI,
Faik
ALILI,
Fatos
REXHEPI

ROSEMARY
EXTRACT
CAN BE
USED AS A
NATURAL
PROTECTIVE
AGENT
AGAINST
DECOMPOSI
TION OF
FREE FATTY
ACIDS

6

Kelmendi,
M, Abazi,
S, Behrami,
A,
Rexhepi,
F.

Determination
of total arsenic
in fish oil by
GF-AAS after
separation/preconcentration
by solid phase
extraction

DOAJ,
World
Cat

European
Journal of
Materials
Science and
Engineering

Vol 5 Issue 1,
32-36, 2020.

www.ejmse.ro

Scopus

Journal of
Chemical
Technology
and
Metallurgy

Vol 52 Issue 5,
950-955, 2017.

https://dl.uctm.edu/j
ournal/web/home

Sqarim: Autor kryesor konsiderohet personi, emri i të cilit gjendet i pari në listën e autorëve.
Në këtë tabelë duhet të radhiten vetëm punimet që i plotësojne kriteret e përcaktuara në Statutin e UMIB -it dhe Rregulloren e
UMIB-it me numër protokolli 1201, datë 11.09.2018.
Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave për punimet e radhitura në këtë tabelë.
Kryetari i komisionit mund të ftohet nga Komisioni i studimeve për shpjegime plotësuese lidhur me raportin e recensionit.

4

UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik sipas
konkursit të datës 4.9.2020

Diskutim/interpretim i të dhënave të paraqitura në tabelën I.
(Komisioni vleresues duhet të japë informata për tipin e publikimeve, për revistën në të cilën ka botuar autori duke iu referuar
statusit të kandidatit në kuadër të punimit (p.sh. autor i parë etj), "impact factorin" e revistës, shtëpinë botuese, "impact
factorin" personal, etj. Komisioni duhet të precizojë burimin e informatave në të cilin ë shtë mbështetur dhe i cili mund të
verifikohet. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhët të bashkëngjiten në
këtë raport)

Kandidati Prof. Ass. Dr. Fatos Rexhepi në katër vitet e fundit është autor i parë (por njëkohësisht edhe
autorë korrespondues) në 3 punime, dhe në 3 të tjerë është vetëm autorë korrespondues. Punimet janë të
publikuara në revista që i plotësojnë të gjitha kriteret akademike, hulumtuese nga fusha e kimisë organike
dhe metodave kromatografike dhe këto revista janë në pëputhje të plotë me indeksimin e revistave sipas
Udhezimit Administrativ të (MASHT) Nr.01/2018, PARIMET E NJOHJES SË PLATFORMAVE DHE
REVISTAVE NDËRKOMBËTARE ME RECENZION dhe Udhëzimit Administrativ për PLOTËSIMIN
DHE PRECIZIMIN (ANEKS-I-MASHT, dhe Rregullores për Procedurat dhe Kriteret e Përzgjedhjes,
Avancimit dhe Emërimit të Personelit Akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, Nr.Prot.
1201, e datës:11.09.2018).
Me qëllim të argumentimit të të dhënave të shënuara më lartë, po i paraqesim emrat e revistave, llojin e
indeksimit dhe të dhëna tjera relevante për punimet e publikuara nga kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi:
1. Punimi “Comprehensive Investigation of Thermal Degradation Characteristics and Properties
Changes of Plant Edible Oils by FTIR-Spectroscopy” është publikuar në Revistën shkencore
Acta Chemica Iasi me ISSN 2067-2446. Revista është e indeksuar në DOAJ, EBSCO (relevant
databases), EBSCO Discovery Service, Web of Science Emerging Sources Citation Index dhe
WorldCat (OCLC). Kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi është autorë i parë dhe autorë korespondues
dhe këtë punim e gjeni të bashkangjitur në linkun vijues: DOI: 10.2478/achi-2019-0017.
Punimet 2, 3, 4 dhe 5 janë të publikuara në Revistën shkencore European Journal of
Materials Science and Engineering (www.ejmse.ro) me ISSN/E-ISSN 2537-4338 / 25374346. Revista është e indeksuar në DOAJ (doaj.org) dhe Worldcat (worldcat.org).
2. Punimi “ANTIOXIDANT ACTIVITY OF PUMPKIN SEED OIL AND ITS EFFECT ON
OXIDATIVE STABILITY OF SUNFLOWER OIL MONITORED BY FTIR SPECTROSCOPY
TECHNIQUE” ku kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi është autorë i parë dhe autorë korespondues
këtë punim e gjeni të bashkangjitur në linkun vijues:
DOI 10.36868/ejmse.2020.05.02.051.
3. Punimi “FTIR-SPECTROSCOPY STUDY OF MICROWAVE AND CONVENTIONAL
HEATING ON THE DEGRADATION OF MARGARINE AND BUTTER” ku kandidati Dr.Sc.
Fatos Rexhepi është autorë i parë dhe autorë korespondues këtë punim e gjeni të bashkangjitur
në linkun vijues:
DOI 10.36868/ejmse.2019.04.01.003.
4. Punimi “CHEMICAL CHARACTERIZATION OF HEAVY FUEL OIL WHICH IS USED FOR
BURNING IN POWERPLANT "KOSOVO-B" BY FTIR-SPECTROSCOPY” ku kandidati
Dr.Sc. Fatos Rexhepi është autorë korespondues këtë punim e gjeni në linkun vijues:
DOI 10.36868/ejmse.2019.04.04.161.
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5. Punimi “ROSEMARY EXTRACT CAN BE USED AS A NATURAL PROTECTIVE AGENT
AGAINST DECOMPOSITION OF FREE FATTY ACIDS” ku kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi
është autorë korespondues këtë punim e gjeni në linkun vijues:
DOI 10.36868/ejmse.2020.05.01.032.
6. Punimi “Determination of total arsenic in fish oil by GF-AAS after separation/pre-concentration
by solid phase extraction” është publikuar në Revistën shkencore Journal of Chemical
Technology and Metallurgy me ISSN 1314-7978. Revista është e indeksuar në SCOPUS.
Kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi në këtë punim është autorë korespondues dhe këtë punim e gjeni
në linkun vijues: https://dl.uctm.edu/journal/node/j2017-5/19-17-60_Fatos_950-955.pdf
Tabela II. Mentorimi

Emri Mbiemri (i kandidatit/es)

Data e
regjistrimit/
lejimit të
punimit

Diploma/
Niveli i
studimit

Në proces

Data e
përfundimit

Eldina Latifi

BA

2017

Blerina Kodraliu

BA

2018

Albina Gashi

BA

2017

Melisa Bruçi

BA

2018

Vesa Gjikolli

BA

2018

Ferdane Azemi

BA

2017

Gresa Kurti

BA

2018

Vlora Meha

BA

2019

Marigona Çollaku

BA

2020

Fjolla Mushica

BA

2020

Rina Shala

BA

2018

Mimoza Shala

BA

2018

Shpresa Musa

BA

2018

Nora Bicaj

BA

2018

Fjolla Brahimi

BA

2020

Arlinda Aliu

BA

2020

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.
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2. Pervoja në mësimdhënie universitare
(Në këtë pjesë të raportit shënohën gradat paraprake shkencore dhe titujt akademikë të kandidatit, universitetet ku ai ka punuar,
programet akademike, kualifikimet, angazhimi në institucione jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet
mbështetëse për të dhënat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

Kandidati ka gradat shkencore:
Inxhinier i kimisë
Master i kimisë (nostrifikimi me datë 16.04.2010, Nr.ref. 173/2010).
Doktor në Analiza kimike e lëndës dhe mjedisit, 2014, (nostrifikimi me datë 26.11.2014, Nr.ref. 6-9673).
Punën në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Xehtarisë dhe Metalurgjisë e ka filluar me 06.11.2007.
Thirrja akademike Asistent i ri 2007.
Thirja akademike Asistent 2011.
Thirrja akademike Asistent 2014
Thirja akademike Profesor Asistent 2016
Ka qenë aktiv në përpilimin e programeve –Syllabyseve studimore për lëndët për të cilat konkuron.
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Tabela III. Publikimet e monografive, librave, kapitujve të librave, dispensave, përkthimeve etj.
Nr

Autori/ët

Titulli i publikimit

Lloji i publikimit

Shtëpia
botuese, vendi,
viti

1
2
3
4
5

Anëtarët e Komisionit vlerësues mbajnë përgjegjësi lidhur me saktësinë e informatave të radhitura në tabelën III.

Tabela IV. Publikimet nga kongreset, konferencat, simpoziumet, seminaret, workshopet në nivel
ndërkombëtar dhe vendore
Nr

Autori/ët

Konferenca,
simpoziumi etj.

Titulli i punimit

Vëllimi, nr.,
faqet, viti

1
2
3
4
5

Tabela V. Ligjëratat-prezantimet gojore shkencore në konferenca, simpoziume, punëtori shkencore dhe në
universitete (si ligjërues i ftuar), nga lëmi i kandidatit
N
r

1

Autorët (renditja si në
Ligjërate/Prezantim)

Fatos Rexhepi

Titulli i ligjëratës
Aplikimi i metodës së
spektroskopisë infra të kuqe
për analizen e vajrave
ushqimore

2

8

Lloji i ligjëratës
(Konferencë, Simpozium,
Punëtori, Universitet)

Viti, Vendi
18-21 Qershor,
2019

Punëtori
Starosel,
Bullgari
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3
4
5

Tabela VI. Redaktor/Recensent në revistat akademike apo shkencore

N
r

Kontributi
(redaktor/rece
nsent)

Autori/ët e punimit

Titulli i punimit të
recensuar

Revista e cila është
redaktuar ose për të
cilën është shkruar
recensioni

Vendi, Viti

1
2
3
4
5

3. Përvoja menaxhuese, angazhimet profesionale dhe udhëheqja në hulumtim
(Në këtë pjesë të raportit shënohen pozitat dhe funksionet udheheqese, projektet shkencore dhe projektet e tjera në të cilat ka
marrë pjesë kandidati, statusi i tij në projekt, programi prej të cilit ë shtë financuar projekti, çmimet dhe mirënjohjet, kualifikimet
e ndryshme, patentat, inovacioni etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe burimet mbështetëse për të dhënat e paraqitura
duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

x

Kandidati Dr.Sc.Fatos Rexhepi ka qenë pjesë e projektit “Izolimi i baktereve Bacillus nga
mostra dheu për prodhimin e enzimës proteazë nga mbetjet e Industrisë Ushqimore" (Projekti me
numer protokoli 2-3970-3) ku bartës ka qenë Prof.Ass. Dr. Flora Ferati në kuadër të MASHT-it
Projekte të vogla shkencore.

x

Kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi ka ndjekur trajnim në Akademinë e Shkencave të Sofjes kurs intensiv praktik për Difraksionin e Rrezeve X (Kursi është udhëhequr nga stafi profesional i
shoqatës së Kristalografëve të Bullgarisë).

x

Kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi ka ndjekur trajnim në Universitetin e Sofjes, “St. Kliment Ohridski” Fakultetin e Kimisë dhe Farmacisë për Bazat teorike dhe praktike të analizës me ICP/MS,
LA-ICP/MS Spectrometry. Trajnimi është zhvilluar në laboratorin e analizës së gjurmëve:
Teknika e ICP dhe Metodat Radioanalitike.

x

Kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi ka ndjekur trajnim në kuadër të qendrës për përsosmëri në
mësimdhenje ne kuadër të UP në tre modulet vijuese:
9 Teaching and Ethics in Higher Education
9 Assessment and Standard of Assessment in Higher Education Institutions
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9 Active Learning in Higher Education.

4. Mobiliteti i kandidatit/es

(Në këtë pjesë të raportit shënohen universitetet në të cilat ka studiuar kandidati, si dhe institucionet e tjera në të cilat ai ka
qëndruar për qellime pedagogjike shkencore, qendrime: hulumtuese jashtë vendit etj. Argumentet relevante për të dhënat dhe
burimet mbështetëse per te dhenat e paraqitura duhet të bashkëngjiten në këtë raport).

x

Kandidati Dr.Sc. Fatos Rexhepi ka qenë përfitues i mobilitetitit për qëndrim një mujor i
mbështetur nga Green-Tech-Erasmus Mundus Program në Universitetin e Teknologjisë Kimike
dhe Metalurgjisë- të Sofjes nga 01.02.2016-26.02.2016 ku kandidati i lartpërmendur ka mbajtur
ligjerata hulumtuese në fushën e kimisë organike dhe kromatografisë.

x

Kandidati Dr.Sc.Fatos Rexhepi ka qenë përfitues i një qëndrimi shkencor 4 mujor të financuar
nga Akademia e Shkencave e Austrisë dhe kandidati ka qëndruar në Universitetin Teknik të
Vjenës për hulumtimie të avancuara në fushën e kimisë bioorganike.
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5. Përfundimi dhe propozimi (titulli i c ili propozohet)
(Anetarët e Komisionit vlerësues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të shkurtër për titullin i cili propozohet. Ata janë të
obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë propozimin e tyre vetëm për nje kandidat për nje pozitë (ose për më tepër kandidatë,
nëse ashtu është kërkuar me konkurs). Komisioni vlëresues përmbledh të dhënat për kandidatët që kanë aplikuar dhe sjell
konkludimin dhe propozimin e arsyetuar për kandidatin dhe titullin në të cilin propozohet (sipas kërkesave të konkursit, Statutit
dhe pozitës së shpallur) për kandidatin i cili propozohet për pozitën e shpallur. Kjo pjesë e raportit ë shtë e përbashkët për të
gjithë kandidatet, ndërse 4 kapitujt paraprake shkruhen për secilin kandidat veç e veç (për te gjithë kandidatët të cilët i plotësojnë
kushtet për aplikim sipas Statutit dhe konkursit).

Në bazë të dokumentacionit të ofruar, të kandidatit Prof. Ass.Dr. Fatos Rexhepi dhe bazuar në nenin 156
të statutit të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës ”Isa Boletini”, dhe në rregulloren Nr.1201 të datës
11.09.2018, për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të personelit akademik në
Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”, komisioni vlerësues konstaton se kandidati ka:
x

Gradën e Doktorit të shkencës në lëminë përkatëse

x

Kompetencë akademike dhe përvojë e pasur kërkimore e cila dëshmohet me:
 Së paku 3 punime shkencore të publikuara në revista shkencore ndërkombëtare, si autorë
i parë dhe 3 të tjerë si koautorë korespondues pas thirrjes profesor asistent. Revistat ku
kandidati i ka të publikuara punimet i përkasin platformave të dhëna sipas udhëzimit
administrativ të MASHT-it (Nr.01/2018).
 Ka kaluar kohën 4 vjeçare të profesorit asistent, për të njejtat lëndë që konkuron,
 Aftësi të lartë për metodat e mësimdhënies aktive, etikën në arsimin e lartë, cilësia dhe
standardet e cilësisë në institucione të arsimit të lartë,
 Mobilitet në institucione kërkimore dhe akademike,
 Aftësi për udhëheqje akademike dhe mentorim të temave bachelor.

PROPOZIM
Komisioni profesional, në bazë të informacioneve të prezentuara dhe në mbështetje të nenit 156 të statutit
të Përkohshëm të Universitetit të Mitrovicës ”Isa Boletini”, dhe në rregulloren Nr.1201 të datës
11.09.2018, për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të personelit akademik në
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U N I V E R S I T E T I I M I T R O V I C E S "ISA B O L E T I N I "
Raporti i Komisionit recensues per emerimin, riemerimin dhe avancimin e personelit akademik sipas
konkursit te dates 4.9.2020
Universitetin e Mitrovices "Isa Boletini", i propozon Keshillit te Fakaltetit te Teknologjise Ushqimore ne
Mitrovice, gjegjesisht Senatit te Universitetit te Mitrovices "Isa Boletini", qe Dr.Sc. Fatos Rexhepi,
aktualisht Profesor Asistent, ta zgjedh ne thirrje, respektivisht t"i jep thirrjen P R O F E S O R I A S O C U A R
per lendet: Kimi organike I (ITU+T), Kimi organike II (ITU+T), Kromatografia (HPLC, G C ) , ne
Fakultetin e Teknologjise Ushqimore.

Nenshkrimet origjinale nga anetaret e Komisionit vleresues:
[te shenohet thirrja e sakte akademike]
l . P r o f . Dr. A z i z . B e h r a m i . , Kryetar

2. Prof. A s o c . Dr. Arben H a z i r i , Anetar

3. Prof. D r . B l e r i m B a r u t i , anetar

Date: 29/09/ 2020
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