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Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti 

Kandidati/ja 1 

 

Emri dhe mbiemri Faruk Hajrizi 

Datëlindja dhe vendlindja 21.02.1979 

Grada shkencore Doktor 

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) - 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje) - 

Universiteti/fakulteti/departamenti - 

Arsimimi i lartë - 

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Metalurgjisë, Teknologjisë, Inxhinier i Diplomuar i 

Teknologjisë, 2004, 8.50  

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Metalurgjisë, Master i Shkencave Teknike, 2009, 

9.56 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të 

Natyrës, 2016 

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 Autori/ët  

Titulli i 

punimit 

Platfor

ma 

Koeficie

nti i 

Revistës 

(indeksi

mi) Revista 

Vëllimi

, nr., 

faqet, 

viti Linku identifikues1 

1 

Faruk 

HAJRIZI, 

Shefqet 

RASHAN

I , Spiro 

DRUSHK

U, Rasim 

VESELI , 

and 

Sadete 

HAJRIZI 

Redukti

mi i 

COD 

me 

sistemin 

e 

trajtimit 

biofilmi

k të 

ujërave 

të 

ndotura 

urbane 

DOAJ 

WorldC

at 

 

Impact 

Factor 

(2015): 

0.722 

Internation-

al Scientific 

Journal 

"Micro 

Macro & 

Mezzo Geo 

Information 

5" 

 

5/ 

178-

185 

2015 

in new web site http://mmm-gi.geo-

see.org! 

 

 
1 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 

Faruk 

Hajrizi, 

Shefqet 

Rashani, 

Spiro 

Drushku, 

Rasim 

Veseli, 

Shehide 

Kaqkini-

Hajrizi 

and 

Sadete 

Hajrizi 

Phosphoru

s 

Reduction 

from 

Urban 

Wastewate

r 

Treatment 

Plant with 

Trickling 

Filters 

WorldC

at 

 Journal of 

Environme

ntal Science 

and 

Engineering 

B 4 4(20;1

5) 

354-

358 

http://www.davidpublisher.org/Home/Jour

nal/JESE-B 

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. 

http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/JESE-B
http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/JESE-B
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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) 

 

Kandidati, Faruk Hajrizi, i ka të publikuara dy punime shkencore në revista ndërkombëtare sipas 

platforameve të kërkuara, në WorldCat dhe DOAJ. 

 Në të dy punimet është autor i parë.  

Faruk Hajrizi, Shefqet Rashani, Spiro Drushku, Rasim Veseli, Shehide Kaqkini-Hajrizi and Sadete 

Hajrizi, “Phosphorus Reduction from Urban Wastewater Treatment Plant with Trickling Filters”,  

 

Journal of Environmental Science and Engineering B 4, 4(20;15) 354-358 

http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/JESE-B , platforma WorldCat 

 

Faruk Hajrizi, Shefqet Rashani , Spiro Drushku, Rasim Veseli , and Sadete Hajrizi, “Reduktimi i COD 

me sistemin e trajtimit biofilmik të ujërave të ndotura urbane”, 

International Scientific Journal "Micro Macro & Mezzo Geo Information 5", 178-185; 2015;  

in new web site http://mmm-gi.geo-see.org! , platforma DOAJ, WorldCat 

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit 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). 

http://www.davidpublisher.org/Home/Journal/JESE-B
http://mmm-gi.geo-see.org/
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Nga data 21.02.2017 kontratë pune (i angazhuar) në Kolegji i Menaxhmentit Internacional “Globus”. 

Nga data 13.02.2018 themelon marrëdhënje të rregullt pune me Kolegjin UBT, Profesor. 

01.11.2017-31.05.2018, Asistent i angazhuar, UMIB  

01.11.2018-31.05.2019, Asistent i angazhuar, UMIB. 

01.11.2018-15.02.2019, ligjërues i angazhuar, UMIB. 

 

 

 

 

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 
Faruk Hajrizi, Izet 

Ibrahimi 

Water Losses Management in 

Mitrovica region 

2018 UBT 

INTERNATIONAL 

CONFERENCE 

 

I 

63-69 

2018 

2 

Faruk Hajrizi, 

Shefqet Rashani, 

Spiro Drushku,Rasim 

Veseli, Shehide 

Kaqkini-Hajrizi, 

Sadete Hajrizi 

WASTEWATER 

CHARACTERISTICS 

BEFORE AND 

AFTER THE TREATMENT 

PROCESS OF 

WASTEWATER PLANT IN 

SKENDERAJ 

Internacional Conference 

of Ecosystems 

(ICE2015) 

I 

713-716 

2015 

3 FARUK HAJRIZI, 

SHEFQET 

REMOVAL OF NITROGEN 

IN URBAN WASTEWATER 

International Conference 

of Young Scientists, 11 - 

XVII 

45-49 

2015 

https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018
https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2018
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RASHANI; SPIRO 

DRUSHKU  

TREATMENT PLANT IN 

SKENDERAJ- 

OPTIMIZATION OF THE 

PROCESS 

13 June 2015, Plovdiv 

4 

FARUK HAJRIZI, 

SHEFQET 

RASHANI 

Teknologjia e trajtimit të 

ujërave të zeza në impiantin e 

trajtimit në Skenderaj-modeli 

matematikor 

Konferenca e Përbashkët 

Ballkanike 

I 

52-58 

2014 

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 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

2     

3     

 

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      

 

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). 
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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). 
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Shënimet për kandidatin/en për të cilin/ën shkruhet raporti 

Kandidati/ja 2 

Emri dhe mbiemri Atifete Zuna 

Datëlindja dhe vendlindja 20.02.1957 

Grada shkencore Doktor  

Titulli akademik (nëse është rizgjedhje) - 

Viti kur është fituar titulli aktual (nëse është rizgjedhje) - 

Universiteti/fakulteti/departamenti  

Arsimimi i lartë  

Studimet themelore-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Inxhinierisë 

Elektrike dhe Kompjuterike, dega Energjetikë, 

Inxhinier i Diplomuar i Elektroteknikës, 1980, 7,42 

Studimet master/Magjistraturë, Universiteti, Fakulteti, 

departamenti, titulli i fituar, viti i diplomimit, nota mesatare 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Xehetarisë dhe 

Metalurgjisë, Drejtimi: Teknologji-Inxhinieri e 

Mbrojtjes së Mjedisit, Master i Shkencave Teknike, 

2011 

Studimet e doktoratës-Universiteti, Fakulteti, departamenti, 

titulli i fituar, viti i doktorimit, (nostrimifikimi nese kandidati 

ka doktorruar jashtë vendit) 

Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i 

Gjeologjisë dhe Minierave, Doktor, 2017 

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. 

Nr Autori/ët  

Titulli i 

punimit Platforma 

Koeficienti 

i Revistës 

(indeksimi) Revista 

Vëllimi, 

nr., 

faqet, 

viti Linku identifikues2 

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. 

 
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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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) 

Kandidatja, Atifete Zuna nuk ka të publikuar asnjë punim në revista ndërkombëtare sipas platformave të 

kërkuara në Rregulloren për procedurat dhe kriteret e përzgjedhjes, avancimit dhe emërimit të personelit 

akademik në Universitetin e Mitrovicës “Isa Boletini”. 

 

 

 

Tabela II. Mentorimi  

Emri Mbiemri (i kandidatit/es) 

Diploma/ 

Niveli i 

studimit 

Data e 

regjistrimit/ 

lejimit të 

punimit 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 Atifete Zuna 
Green energy from renewable 

energy, in Kosovo 

European Conference on 

Innovations in Technical 

and Natural Sciences 
- 

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 

Lloji i ligjëratës 

(Konferencë, Simpozium, 

Punëtori, Universitet) Viti, Vendi 

1     

2     

3     



UNIVERSITETI I MITROVICËS “ISA BOLETINI” 

Raporti i Komisionit recensues për emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik sipas 

konkursit të datës 4.9.2020 

 

 
10 

 

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      

 

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). 

 

 

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). 

 

 



UNIVERSITETI I MITROVICES “ISA BOLETINI”
Raporti i Komisionit recensues per emerimin, riemerimin dhe avancimin e personelit akademik sipas 

konkursit te dates 4.9.2020

Komisioni vleresues i formuar me vendimin e Keshillit te Fakultetit te Teknologjise Ushqimore, 

date 16.09.2020, bazuar edhe ne nenin 157 te Statutit te Perkohshem te UMIB-it, Rregullores 

per procedurat dhe kriteret e perzgjedhjes, avancimit dhe emerimit te personelit akademik ne 

Universitetin e Mitrovices “Isa Boletini”, me nr. Protokolli 1201, date 11.09.2018, si edhe 

konkursit te dates 04.09.2020, pas shqyrtimit te dokumentacionit te ofruar konstaton:

Kandidati, Faruk Hajrizi i ploteson kriteret e konkursit per zgjedhjen mesimdhenes ne lendet e 

shpallura ne konkurs ne te cilat ka aplikuar.

Kandidatja, Atifete Zuna nuk i ploteson kriteret e konkursit per zgjedhjen ne mesimdhenes ne 

lendet e shpallura ne konkurs ne te cilat ka aplikuar.

Andaj nga konstatimi i theksuar me larte, komisioni vleresues

PROPOZON

Ne haze te te dhenave te prezantuara nga kandidatet dhe ne mbeshtetje te Nenit 157 te Statutit te 

Perkohshem te Universitetit te Mitrovices “Isa Boletini”, dhe Rregullores per procedurat dhe 

kriteret e perzgjedhjes, avancimit dhe emerimit te personelit akademik ne Universitetin e 

Mirtovices “Isa Boletini”, te dates 11.09.2018, nr. Proto. 1201, i propozon Keshillit te Fakultetit 

te Teknologjise Ushqimore qe. Dr. Faruk Hajrizi te zgjedhet Profesor Asistent ne lendet: 

“Reaktoret kimike”, “Operacionet mekanike’, “Korrodimi dhe mjedisi”, “Korrozioni dhe 

mbrojtja nga korrozioni”, “Veshjet metalike”.

Nenshkrimet origjinale nga anetaret e Komisionit vleresues: 
[te shenohet thirrja e sakte akademike]

1. Prof. Asoc. Dr. Milaim Sadiku, Kryetar/e

2. Prof. Asoc. Dr. Sadija Kadriu, Anetar/e

3. Prof. Asoc. Dr. Mehush Aliu, anetar/e

Date: 05/10/2020
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