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

Malësore Pllana-Zeqiri
12.06.1981, Prishtinë
Mastër i shkencave të kimisë
Asistent
2017
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, 2006.
Nota mesatare 8.56.
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave
Matematiko Natyrore, Departamenti i kimisë,
Mastër i shkencave të kimisë, 2010.
Nota mesatare 9.42.
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”,
Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore, Departamenti i kimisë.
Studime të Doktoratës, Programi Kimi.
Statusi aktual: Studente

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.

N
r

1

Autori/ët

R. Hoti,
N. Troni,
H.
Ismaili,
M.
Pllana,
M.
Pacarizi,
V. Thaci,
G.
MulliqiOsmani

Titulli i punimit

Synthesis of New 3[(Chromen-3-yl)Ethylideneamino]-Phenyl]Thiazolidin-4-ones and Their
Antibacterial Activity

Platforma

Scopus
2006-2017

Koeficient
i i Revistës
(indeksimi
)

Revista

Bulgarian
Journal of
Science
Education
s
ISSN:
08619255

1

Vëllimi
, nr.,
faqet,
viti

27, 1,
109119,
2018.

Linku
identifikues1

http://khimiya.or
g/

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
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2

Ramiz
Hoti;
Hamit
Ismaili;
Naser
Troni;
Idriz
Vehapi;
Malesore
Pllana;
Veprim
Thaci

3

Malësore
Pllana
Zeqiri,
Afërdita
Nura
Lama,
Mujë
Plakolli,
Fatlinda
Tërmkolli
, Fisnike
Pllana,
Lavdim
Zeqiri,
Eliza
Avdiu

4

5

Lavdim
Zeqiri,
Malësore
Pllana,
Sadije
Kadriu,
Kadri
Berisha,
Shukri
Maxhuni

Malësore
PllanaZeqiri,
Afërditë
Nura–

SYNTHESIS OF SOME
NEW 4
(BENZOTHIAZOLYLAMIN
O)-PYRAN-2-ONE
DERIVATIVES AND THEIR
ANTIBACTERIAL
ACTIVITY

European
Chemical
Bulletin

Worldcat

ISSN:
20635346

Internatio
nal
Journal of
Engineeri
ng and
Innovativ
e
Technolo
gy (IJEIT)

Complexion of Mn2+ with
Some Heterocyclic Ligands
and their Antibacterial
Activity

6, 5,
196200,
2017

http://www.eurch
embull.com

3, 5,
2013

https://www.ijeit.
com/home.html

2, 2,
201205,
2010

http://www.ccsen
et.org/journal/ind
ex.php/ijc

1, 1,
10-18,
2012

http://www.mode
rnscientificpress.
com/Journals/IJO
rgChem.aspx

ISSN
22773754

Water Quality in Some
Primary Schools in Shala e
Bajgorës

EBSCOHost,
Worldcat

Complexion of Fe with Some
Heterocyclic Ligands and
Their 3 Antibacterial
Activities

Internatio
nal
Journal of
Chemistry
(ISSN:
19169698; EISSN:
19169701)

Internatio
nal

3
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Lama,
Mujë
Plakolli,
Lavdim
Zeqiri,
Fisnike
Pllana,
Sadije
Nikshiq–
Kadriu

Journal of
Modern
Organic
Chemistry
ISSN:
21660174,
Florida,
USA.

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.
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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)

Tabela II. Mentorimi

Emri Mbiemri (i kandidatit/es)

Data e
regjistrimit/
lejimit të
punimit

Diploma/
Niveli i
studimit

Në proces

Data e
përfundimit

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.

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).

Kandidatja ka gradat shkencore:
Inxhinier i kimisë
Master i kimisë
Punën në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Xehtarisë dhe Metalurgjisë e ka filluar me 2007.
Thirrja akademike Asistent i ri 2007.
Thirja akademike Asistent 2011.
Thirrja akademike Asistent 2014
Thirja akademike Asistent 2017
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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

Titulli i punimit

Konferenca, simpoziumi etj.

Vëllimi, nr.,
faqet, viti

1

Malesore PllanaZeqiri, Peter
Krajnc, Ramiz Hoti

Functionalization of
PolyHIPE Monolithic
materials by tris(2aminoethyl)amine.

64th Research World
Internacional conference

Instanbul, 2021 May, 2019,
page 17

2

Malesore PllanaZeqiri, Peter
Krajnc, Ramiz Hoti

Hypercrosslinked
Poly(DVBVBC) particles
functionalized with tris(2aminoethyl)amine

64th Research World
Internacional conference

Instanbul, 2021 May, 2019,
page 18

3

Ali Sadiku, Mursel
Rama, Milajete
Shalaamehmeti,
Malësore Pllana

Modern Trends of the
development of batteries for
application in automotive
industry.

First International Conference
of applied Science-ICAS 2015,
Tetova-Macedonia

ICAS 2015

4

Lavdim Zeqiri ,
Shefqet Rashani,
Sadija Nikshiq –
Kadriu, Malësore
Pllana

Teoritical methods for
determining SO2,CO2,NOx
and H2O in combustion
proces of lignite in Kosova

9 th International
Multidisiplinary Scientific Geo
Conference , EXPO- SGEM
2009. Oral presentation
http://www.sgem.org

2009

5

Shukri Maxhuni,
Sadije NikshiqKadriu, Malësore

Chemical Properties of Milk
and Cheese in Milkweed

4 th International Symposium
on Recent Advances in Food
Analysis (RAFA 2009) e-mail:

Prague
November 4-6,

7
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Pllana, Lavdim
Zeqiri, Besnik
Hoxha

6

7

ABI-Prizren Kosovë

jana.hajslova@vscht.cz,www.v
scht.cz (www.rafa2009.eu)

2009, page 184.

Lavdim Zeqiri,
Malesore Pllana,
Sadija
NikshiqKadriu,
Ismet Mulliqi

Water quality in some
villages in north part of
Kosova

Swedish Chemical Society
Wallingatan 24 3 tr SE - 111
24 STOCKHOLM, 2009.
Poster Presentation
www.chemsoc.se/sidor/KK/icc
e2009.htm.

Malesore Pllana,
Lavdim Zeqiri,
Osman Leci

SOME SYNTHESIS OF
CUMARINE DERIVATES
THROUGH REACTION
ON NUCLEOFIL
SUBSTITUTION IN
POSSITION 4

Lingo to Conference Centre,
16th September
Torino, Poster Presentation
2008, 9.00http://www.euchemsorino2008.
14.30
it/site/satellite_events.asp.

14 june,2009

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

Autorët (renditja si në
Ligjërate/Prezantim)

Titulli i ligjëratës

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

Viti, Vendi

1
2
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

1
2
3

8

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

Vendi, Viti
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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).

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 Kandidatja ka qëndruar nga 01.10.2015-31.03.2016 në Universitetin e Mariborit
Fakultetin e Kimisë dhe Inxhinierisë Kimike përmes programit JoinEU-SEE>PENTA –
Doctorate Exchange.
x Kandidatja ka qëndruar nga 01.04.2016-30.07.2016 në Universitetin e Mariborit,
Fakultetin e Kimisë dhe Inxhinierisë Kimike përmes programit CEEPUS–Programi i
Granteve për mobilitet.
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Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti
Kandidati/ja 2
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)
Universiteti/fakulteti/departamenti
Arsimimi i lartë

Qëndresa Istrefi
20.04.1996, Husum
Master i shkencave të kimisë
////
////
////

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

Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”,
Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore,
Departamenti i kimisë, Bachelor i kimisë, 2017.
Nota mesatare 8.22.
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”,
Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore, Departamenti i kimisë, Master i shkencave të kimisë,
2020.
Nota mesatare 9.06.

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti,
titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati
ka doktorruar jashtë vendit)
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht nga numri i
kandidatëve.

2. 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.

N
r

1

Autori/ët

Qëndresa
Istrefi,
Cüneyt
Türkeş,
Mustafa
Arslan,
Yeliz
Demir,
Arleta R.
Nixha,
Şükrü
Beydemir,
Ömer İ.
Küfrevioğ

Titulli i punimit

Sulfonamides
incorporating
ketene N,SǦacetal
bioisosteres as
potent carbonic
anhydrase and
acetylcholinester
ase inhibitors

Platform
a

Koeficien
ti i
Revistës
(indeksim
i)

2.59
Scopus
(2019)

Revista

Archiv
der
Pharmaz
ie

Vëllim
i, nr.,
faqet,
viti

353,
6,
2020

Linku identifikues2

https://doi.org/10.1002/ardp.20190
0383

2
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
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2
3
4
5
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.
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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)

Tabela II. Mentorimi

Emri Mbiemri (i kandidatit/es)

Data e
regjistrimit/
lejimit të
punimit

Diploma/
Niveli i
studimit

Në proces

Data e
përfundimit

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.

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).
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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

Konferenca,
simpoziumi etj.

Vëllimi, nr.,
faqet, viti

Autori/ët

Titulli i punimit

1

Enver Përzhaku,
Kaltrina Kastrati,
Qëndresa Istrefi,
Fatjona Krasniqi,
Rina Krasniqi, Arleta
Rifati-Nixha

Synthesis and Characterization
of Some new Chalcone
Derivatives

7th, UBT Annual,
International Conference

26-28 October,
2018, Prishtina

2

Kaltrina Kastrati,
Arleta Rifati-Nixha,
Mustafa Arslan,
Qëndresa Istrefi,
Rina Krasniqi,
Miribane DërmakuSopjani

Synthesis of Chalcones
Derivatives of 4methoxyacetophenone

XII Students Congress of
SCTM.

12-14 October,
2017, Skopje

3

Rina Krasniqi,
Qëndresa Istrefi,
Arleta Rifati-Nixha,
Fatjona Krasniqi,
Miribane DërmakuSopjani

Determination of Physicalchemical properties in oil of
plants Corylus avellana,
Helianthus annuus and
Zingiber officinale

Second International
Confference of Natural
Science and Mathematics
ICNSM, University of
Tetova.

22-23 June 2018

4

Kaltrina Kastrati,
Qëndresa Istrefi,
Mustafa Arslan,

Synthesis and characterization
of Schiff base substituted
carbazole bearing

International joint
science congress of
materials and polymers,

12-14, September
2019, Prishtina
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Arleta Rifati-Nixha

pyridopyrimidine compounds

ISCMP

5

Qëndresa Istrefi,
Rina Krasniqi, Arleta
Rifati-Nixha,
Kaltrina Kastrati,
Fatjona Krasniqi,
Enver Përzhaku

Physico-Chemical Properties of
Ginger Oil, Bee Wax and Black
Seeds Oil

6th, UBT Annual,
International Conference,
on food science and
technology-Proceedings

27-29, Tetor
2017, Durrës

6

Qëndresa Istrefi,
Rina Krasniqi, Arleta
Rifati-Nixha,
Kaltrina Kastrati,
Fatjona Krasniqi,
Enver Përzhaku

Vetitë fiziko-kimike të vajit të
lajthisë, vajit të lulediellit dhe
dhjamit të derrit

Java e shkencës, Edicioni
i dhjetë-Energjia dhe
Mjedisi, MASHT

15-18, Maj 2018,
Prishtinë

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

Autorët (renditja si në
Ligjërate/Prezantim)

Titulli i ligjëratës

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

Viti, Vendi

1
2
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

1
2
3
4
5
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Revista e cila është
redaktuar ose për të
cilën është shkruar
recensioni

Vendi, Viti
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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).

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 01.04.2018-30.09.2018-Kandidatja Qëndresa Istrefi ka qëndruar në Universitetin e Leipzigut, Gjermani për kërkime shkencore (Basics and Advances in preparative Organic
synthesis).
x 05.05.2019-30.07.2019-Kandidatja ka qëndruar në Universitetin e Giessen “Justus Liebig”, Gjermani për kërkime shkencore laboratorike.
x 01.02.2019-01.04.2019-Kandidatja ka qëndruar në Universitetin Sakarya UniversityTurqi, për kërkime shkencore në kuadër të temës të nivelit Master.
Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti
Kandidati/ja 3
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)
Universiteti/fakulteti/departamenti
Arsimimi i lartë

Ilirjana Osmani
02.07.1995, Mitrovicë
Master i shkencave të kimisë
////
////
////

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)
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Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”,
Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore,
Departamenti i kimisë, Bachelor i kimisë, 2017.
Nota mesatare 8.59.
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”,
Fakulteti i Shkencave Matematiko Natyrore, Departamenti i kimisë, Master i shkencave të kimisë,
2020.
Nota mesatare 8.82.
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Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht nga numri i
kandidatëve.

3. 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

Autori/ët

Titulli i punimit

Platforma

Koeficienti i
Revistës
(indeksimi)

Revista

Vëllimi,
nr., faqet,
viti

Linku
identifikues3

1
2
3
4
5
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.

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
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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)

Tabela II. Mentorimi

Emri Mbiemri (i kandidatit/es)

Data e
regjistrimit/
lejimit të
punimit

Diploma/
Niveli i
studimit

Në proces

Data e
përfundimit

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.

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).
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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

Titulli i punimit

Konferenca,
simpoziumi etj.

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)

Ilirjana Osmani

Titulli i ligjëratës

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

Optical and Electronic
Devices

DAADProgramme”Stability Pact
for South Eastern Europe”

Viti, Vendi

01-02,
September,
Ohrid

Punëtori
2

Ilirjana Osmani

From Molecules to
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03-05,
September,
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Functionalised Materials

for South Eastern Europe”

Ohrid

Punëtori
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).

Kandidatja Ilirjana Osmani ka realizuar punë praktike në periudha të caktuara në institucionet vijuese:
x

05.03.2019-31.03.2019-Komuna e Vushtrisë në drejtorinë e arsimit

x

02.07.2018-01.10.2018-Komuna e Vushtrisë në drejtorinë e Gjeodezisë, Kadastrit dhe pronës

x

10.07.2017-10.09.2017-Ministria e tregtisë dhe industrisë, Agjencioni Metrologjik i Kosovës.

x

14.06.2016-14.07.2016-Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

x

04.03.2020-03.04.2020-Asistent Mjeksor në “ECHO-DiaGNOSTICA-A”, Prishtinë.

x

04.03.2020-03.04.2020- Arsimtar i kimisë në SHFMU “Andon Zako Çajupi” në Vushtri.

x

06.04.2020-vazhdim-Arsimtar i kimisë dhe Fizikës në SHFMU”Dëshmorët” Zhilivodë, Vushtrri.

x

Trajnim për teknikën analitike Fischerscope X-Ray LABSYS Ljubljana.

x

Trajnim për edukim dhe integrim përmes zhvillimit të karierës, OJQ “Yellow”-GIZ, Vushtrri.
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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).

Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti
Kandidati/ja 4
Emri dhe mbiemri
Datëlindja dhe vendlindja
Grada shkencore
Titulli akademik (nëse është rizgjedhje)
Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje)
Universiteti/fakulteti/departamenti
Arsimimi i lartë

Berat Bytyçi
20.01.1986, Shkozë
Mastër i shkencave të kimisë
////
////
////

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

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave
Matematiko Natyrore, Departamenti i kimisë,
Bachelor i kimisë inxhinierik, 2009.
Nota mesatare 7.71.
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Shkencave
Matematiko Natyrore, Departamenti i kimisë,
Mastër i shkencave të kimisë, 2011.
Nota mesatare 9.44.

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti,
titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati
ka doktorruar jashtë vendit)
Sqarim: Në këtë tabelë paraqitën shenimet për secilin kandidatë që i shkruhet raporti. Të shtohën tabela, varësisht nga numri i
kandidatëve.

4. 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

Autori/ët

Titulli i punimit

Platforma

Koeficienti i
Revistës
(indeksimi)

Revista

Vëllimi,
nr., faqet,
viti

Linku
identifikues4

4
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
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1
2
3
4
5
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.

21

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)

Tabela II. Mentorimi

Emri Mbiemri (i kandidatit/es)

Data e
regjistrimit/
lejimit të
punimit

Diploma/
Niveli i
studimit

Në proces

Data e
përfundimit

Sqarim: Plotësohet tabela me emrat e kandidatëve të cilët i ka mentoruar pas thirrjes së fundit.

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).
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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

Titulli i punimit

Konferenca,
simpoziumi etj.

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

Autorët (renditja si në
Ligjërate/Prezantim)

Titulli i ligjëratës

1
2
3
4
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Lloji i ligjëratës
(Konferencë, Simpozium,
Punëtori, Universitet)

Viti, Vendi
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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).

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).
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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).

Komisioni vlerësues i formuar me vendimin e këshillit të Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore
të Universitetit të Mitrovicës “Isa Boletini”, të datës 16.09.2020, duke u bazuar në nenin 159 të
Statutit të përkohshëm të UMIB-it, rregullores për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes,
avancimit dhe emërimit të personelit akademik në UMIB, me nr prot.1201 të datës 11.09.2018,
si dhe konkursin publik të datës 04.09.2020, pas shqyrtimit dhe vlerësimit të dokumentacionit të
kandidatëve konstaton që:
Berat Bytyçi nuk e plotëson pikat 1.2 dhe 2 të nenit 159 të Statutit të përkohshëm të UMIB-it si
dhe pikat 1.2 dhe 1.4 të nenit 9 të rregullores për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes,
avancimit dhe emërimit të personelit akademik në UMIB, me nr.prot.1201 të datës 11.09.2018
ku shënon:
Pika 1.2:”Të jetë jo më i vjetër se 30 vjeç kur emërohet për herë të parë”
Kandidati Berat Bytyçi i ka mbushur 34 vjeç.
Pika 1.4: Të ketë notën mesatare në studimet bachelor dhe master jo më pak se 8, në secilën prej
këtyre studimeve”
Kandidati Berat Bytyçi në nivelin bachelor e ka notën mesatare 7.71.
Tre kandidatet tjera Malësore Pllana-Zeqiri, Qëndresa Istrefi dhe Ilirjana Osmani i plotësojnë kushtet
ligjore por mbasi kandidatja Malësore Pllana-Zeqiri është e zgjedhur prej vitit 2007 Asistente dhe është e
regjistruar në studime të Doktoratës këto përbëjnë përparësi të dukshme për kandidaten Malësore
Pllana_Zeqiri andaj komisioni vlerësues jep:
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PROPOZIM
Komisioni vleresues, ne baze te mfoiTnacioneve te prezentuara dhe ne mbeshtetje te nenit 159 te statutit
te Perkohshem te Universitetit te Mitrovices "Isa Boletini", dhe ne n-egulloren Nr. 1201 te dates
11.09.2018, per procedurat dhe Icriteret e perzgjedhjes, avancimit dhe emerimit te personelit akademik ne
Universitetin e Mitrovices "Isa Boletmr', i propozon Keshillit te Falcultetit te Telaiologjise Ushqimore ne
Mitrovice, gjegjesisht Senatit te Universitetit te Mitrovices "Isa Boletini", qe MSc. Malesore PllanaZeqiri, aktualisht Asistente, ta rizgjedh ne thirrje, respektivisht t ' i jep thirrjen ASISTENT per lendet:
Kimia organike I, Kimia organike I I , Kimia e pergjithshme, Kimia Inorganike ne Falcuketm e
Teknologjise Ushqimore.

Nenshkrimet ongjinale nga anetaret e Komisionit vleresues:
[te shenohet thirrja e sakte akademike]
l . P r o f . Dr. A z i z Behrami, Kryetar

2. Prof. Ass. Dr. Fatos Rexhepi, Anetar

3. Prof. Asoc. Dr. Mensur K e l m e n d i , Anetar

Date: 05/10/ 2020
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