


R E F E R A T

PËR ZGJEDHJEN E NJË MËSIMDHËNËSI NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE
DOCENT NË FAKULTETIN EKONOMIK NË UNIVERSITETIN  TË TETOVËS

Me  propozim-vendim  të  Këshillit  mësimor  shkencor  të  Fakultetit  ekonomik  të

Universitetit të Tetovës nr.14-156/2 të datës 14.02.2018, dhe vendim të Këshillit të Rektoratit

nr.02-1137/1,   të  datës  06.03.2018,  dhe  në  bazë  të  konkursit  të  shpallur  më:  31.01.2018 në

gazetat ditore “Lajm” dhe “Nova Makedonija”, është caktuar komisioni recensues për zgjedhjen

e një mësimdhënësi, për lëndët:  Kërkimet e tregut turistik, Bazat e menaxhmentit, Bazat e

marketingut  (në programet studimore: Ekonomi Biznes, Financa dhe Kontabilitet, Marketing

dhe Menaxhment,  dhe Turizëm), në përbërje:

1. Dr.  Alifeta  SELIMI,  profesor  ordinar,  Fakulteti  ekonomik,  Universiteti  i  Tetovës,

Tetovë,
2. Dr. Nail RESHIDI, profesor ordinar, Fakulteti ekonomik, Universiteti i 

Prishtinës, Prishtinë,
3. Dr.Harun TAHIRI, docent, Fakulteti ekonomik, Universiteti i Tetovës, Tetovë,

Komisioni i sipër përmendur pasi që i pranoi materialet e dorëzuara në konkurs, titullit të

lartë përmendur i paraqet këtë:

RECENSION

Me datë 31.01.2018 në gazetat “Lajm” dhe “Nova Makedonija” është shpallur konkurs

për zgjedhje-rizgjedhje të një mësimdhënësi në Fakultetin Ekonomik për lëndët:  Kërkimet e

tregut  turistik,  Bazat  e  menaxhmentit,  Bazat  e  marketingut (në  programet  studimore:

Ekonomi dhe Biznes, Financa Kontabilitet, Marketing Menaxhment dhe Turizëm).

Komisioni në fjalë, pasi kontrolloi materialet e dorëzuara, konstatoi se në konkurs janë

paraqitur tre kandidatë dhe atë: 

1.Dr.  Sherif  ABDULLAHI i  punësuar  në  Ecolog  si  Kordinator  i  projekteve.  Kandidati,  në

konkursin  e  shpallur   është  paraqitur  me  dokumentacion  jo  të  plotë.  Gjegjësisht,  nga

dokumentacioni i kërkuar në konkurs i njejti ka dorëzuar: fotokopje të diplomës të ciklit të parë



të studimeve, fotokopje të diplomës të ciklit të dytë të studimeve dhe nuk ka dorëzu vendim për

nostrifikim për të njejtën, fotokopje të diplomës të ciklit të tretë të studimeve dhe njejtë nuk ka

dorëzu vendim për nostrifikim të së njejtës, nuk e ka dorëzu punimin e doktoraturës, nuk ka

dorëzu  vërtetim për  njohje  të  një  gjuhe  të  huaj,  edhe  dokumentet  tjera  të  identifikimit  janë

fotokopje. Komisioni recenzues konstatoi se të njejtat nuk janë në përputhshmëri me Rregulloren

për kriteret e veçanta për procedurën për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha

thirrjet mësimore-shkencore, profesionale dhe të bashkëpunëtorëve në Universitetin e Tetovës,

prandaj Komisioni recenzues formon raport të pjesëshëm.

I.TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ZHVILLIMI PROFESIONAL

Dr. Sherif  Abdullai është i lindur më 22.06.1979 në Tetovë. Kandidati studimet i  ka

përfunduar në Universitetin e Evropës Juglindore, Tetovë në Fakultetin e Biznes administrimit-

drejtimi financa. 

Studimet  e  magjistraturës  i  ka  përfunduar  në  vitin  2011  në  INCEIF-THE GLOBAL

UNIVERSITY IN ISLAMIC FINANCE, dhe merr titullin Master in islamic finance.

Kandidati në vitin 2017, në USIM-ISLAMIC SCIENCE UNIVERSITY OF MALAYSIA,

merrë titullin shkencor Doctor of Philosophy in Economics and Muamalat Administration.

II. VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Veprimtaria shkencore-hulumtuese e kandidatit përbëhet nga artikuj shkencorë të botuar

në  revista  shkencore  ndërkombëtare,  me  pjesëmarrje  në  tubime shkencore.  Kjo veprimtari  e

kandidatit është paraqitur si më poshtë: 

A. Artikuj shkencorë
1. Sherif  ABDULLAHI,  Amir  SHAHARUDDIN,  “Potential  for  Islamic  Banking  in

Macedonia:  An  Empirical  Evidence”,  International  Review  of  Management  and

Marketing, Turkey
2. Sherif ABDULLAHI,  Amir SHAHARUDDIN, “Knowledge and Awareness of Islamic

Banking and Finance in Macedonia: An Empirical Evidence”, Journal of Global Business

and Social Entrepreneurship, 2016, Malaysia.

B. Tubime shkencore 
1. Third  International  Conference  On  Global  Business  and  Social  Entrepreneurship,

Malaysia.



2. The 18-th Malaysian Finance Association Annual Conference (MFAC), 2016 and 7-th

Islamic Banking Accounting and Finance Conference (IBAF), 2016, Malaysia.

2. Dr. Jeton ZUKA, kandidati në konkursin e shpallur nuk ka dorëzuar dokumentacion dhe për

të njejtin Komisioni recenzues në mungesë të të dhënave nuk mund të paraqet raport.

3.  Dr.  Isak  AJRULI i  punësuar  në  marrëdhënie  të  rregullt  pune,  si  asistent  në  Fakultetin

Ekonomik të Universitetit të Tetovës, është paraqitur në konkursin e shpallur me dokumentacion

të plotë dhe të regullt. Gjegjësisht, Komisioni recenzues duke u bazuar në dokumentacionin e

plotë të kandidatin sjellë këtë raport.

I. TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ZHVILLIMI PROFESIONAL

Dr. Isak AJRULI është i lindur më 16.03.1954 në Tetovë, ku edhe e kreu shkollën fillore,

ndërsa  arsimin  e  mesëm  e  mbaroi  në  vitin  1972  në  shkollën  e  mesme  shtetërore  “Kirill

Pejqinoviç” në Tetovë, drejtimi Gjimnaz i përgjithshëm. Kandidati studimet i ka përfunduar në

Fakultetin ekonomik  pranë Universitetit të Prishtinës në Prishtinë. 

Studimet e magjistraturës i ka përfunduar në Fakultetin ekonomik, drejtimi Menaxhment

informatikë  në  Universitetin  e  Prishtinës  në  Prishtinë,  ashtu  që,  më  2008 me  sukses  mbron

punimin e magjistraturës me temë  “Menaxhimi dhe vlersimi i sjelljeve të konsumatorëve në

funksion  të  zhvillimit  të  nërmarrjes  Interfantasy  Tetovë”,   dhe  merr  titullin  Magjistër  i

shkencave në lëminë e ekonomisë.

Kandidati në vitin 2011, në Fakultetin e Turizmit dhe Hotelerisë të Universitetit “Shën

Kliment  i  Ohrid”,  Ohrid,  paraqet  tezën  e  doktoraturës  me  titull: “Promocioni  si  faktorë  i

përparësisë konkuruese të produktit turistik të qendrës turistike dimërore Kodra e Diellit”. Pas

përfundimit  dhe mbrojtjes me sukses të  disertacionit  të  doktoraturës më datë:  22.12.2017, ai

merrë titullin shkencor Doktor i shkencave ekonomike.

Dr. Isak AJRULI prej vitit akademik 2009/10 ka qenë i angazhuar asistent në Fakultetin

Ekonomik të Universitetit të Tetovës në marrëdhënie të rregullt pune. 

II. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE



Dr. Isak AJRULI nën monitorimin e profesorëve eminent të fushës përkatëse ka ligjëruar

dhe ka mbajtur ushtrime në lëndët: Kërkimet e tregut turistik, Bazat e menaxhmentit, Bazat e

marketingut, Kërkimet e tregut, Hyrje në ekonomi, Menaxhmenti i marketingut.

Në bazë të marrëveshjes për bashkëpunim, kandidati duke treguar rezultate të shkëlqyera

vazhdon të jetë i angazhuar në mësimdhënie në Fakultetin ekonomik të Suboticës - disperzim në

Bujanoc, Republika e Serbisë.

Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  zgjedhjen  në  thirrjet  mësimore-

shkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  bashkëpunëtor  në  Universitetin  e  Tetovës

(Buletini  i  universitetit),  kandidati  Dr.Isak  AJRULI ka  realizuar  gjithsejtë  166,  32 pikë  nga

veprimtaria mësimore-arsimore.

III.VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Krahas  angazhimit  në  procesin  mësimor,  kandidati  është  marrë  vazhdimisht  me

hulumtime shkencore në fushën e shkencave ekonomike.

Veprimtaria shkencore-hulumtuese e kandidatit përbëhet nga artikuj shkencorë të botuar

në  revista  shkencore  ndërkombëtare,  me  pjesëmarrje  në  tubime shkencore.  Kjo veprimtari  e

kandidatit është paraqitur si më poshtë: 

A. Artikuj shkencorë

1. Isak AJRULI,  Fluturim SALIU, Raman ISMAILI, “Integrated Marketing at Hotels in

Struga and Ohrid Region” International Scientific Conference Prishtinë, 2012.
2. Isak  AJRULI,  “The  Impact  of  Marketing  Strategies  on  Development  of  Small  and

Medium Size  Enetrpreneurships  in  Proces  of  Globalization”,  Economic Vision,  2014,

Tetovë.  
3. Sheherzada MURATI, Raman ISMAILI, Isak AJRULI, “Comparing Free and Paid App

Versions  in  the  Amazon  App  Store  Using  Opinion  Analysis”,  KNOWLEDGE

International Journal Scientific papers, Vol.17.1, Budva, 2017.
4. Kajdafe  ADEMI,  Sheherzada  MURATI,  Isak  AJRULI,  “Analysing  Macroeconomic

Situation  in  R.Macedonia”, KNOWLEDGE,  International  Journal  Scientific  papers

Vol.16,1, Vrnjacka Banja, Srbia, 2017. 



5. Sheherzada  MURATI,  Isak  AJRULI:  “Thesis  on  Rules  of  North  Atlantic  Treaty

Organization  (NATO),  International  Security  and  Human  Rights”,  KNOWLEDGE

International Journal Scientific papers Vol. 20.1, Bansko, 2017.

B. Tubime shkencore

1. Isak AJRULI: “ Ndikimi i strategjive të marketingut në zhvillimin e NVM në procesin e

globalizimit”, Konferencë shkencore ndërkombëtare,  “Bashkëpunimi rajonal ekonomik

në procesin e globalizimit”, organizuar nga Fakulteti ekonomik dhe i Administratës së

biznesit, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 6/7 Dhjetorë, 2013, Tetovë. 
2. Sheherzada MURATI, Isak AJRULI: “Harmonization of the law on cateringin terms of

the quality of turistic offerin the Republic of Macedonia”, Konferencë e tretë shkencore

ndërkombëtare,  “Faktorët  e  mjedisit,  sfidat  e  zhvillimit  ekonomik”,  organizuar  nga

Fakulteti ekonomik dhe i Administratës së biznesit, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 4/5

Dhjetorë, 2015. 
3. Raman ISMAILI,  Isak AJRULI,  Zenun ZENUNI:  “Direct  Marketing  in  Function  of

Using  the  Capacites  of  Hotels”,  Konferencë  e  katërt  shkencore  ndërkombëtare,

organizuar nga Fakulteti ekonomik dhe Administratës së biznesit, Universiteti i Tetovës,

dhe Fakulteti i biznesit, Universiteti i Haxhi Zekës, Pejë, 2 Dhjetorë, 2016.
4. Isak AJRULI, Etem ISENI, Sheherzada MURATI: “Analyzing the Competitive Skills as

a Base for Advancing”,  Konferencë e pestë shkencore ndërkombëtare,  organizuar nga

Fakulteti ekonomik dhe i Administratës së biznesit,  Universiteti i  Tetovës, 1 Dhjetorë,

2017.
5. Etem ISENI, Isak AJRULI: “Kostot dhe përfitimet nga investimet e jashtme direkte ne

Maqedoni”,  organizuar  nga  Fakulteti  i  biznesit,  Universiteti  i  Haxhi  Zekës,  Pejë  dhe

Fakulteti ekonomik dhe i Administratës së biznesit, Universiteti i Tetovës, 17 Nëntorë,

Pejë, 2017.

Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  zgjedhjen  në  thirrjet  mësimore-

shkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  bashkëpunëtor  në  Universitetin  të  Tetovës

(Buletini  i  i  universitetit),  kandidati  Dr.Isak  AJRULI  ka  realizuar  gjithsejt  25.4 pikë  nga

veprimtaria shkencore-hulumtuese.

IV. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE



 Anëtar në komisionin për përgatitjen e elaborateve të programeve studimore të ciklit të

parë të Fakultetit Ekonomik; 
 Anëtar në komisionin për përgatitjen e elaborateve të programeve studimore të ciklit të

dytë të Fakultetit Ekonomik;

 Promovim i Fakultetit Ekonomik për vitet akademike: 2014/2015;

Në përputhje me Rregulloren dhe procedurën e zgjedhjes në thirrjet mësimore-shkencore,

shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  bashkëpunëtor  në  Universitetin  e  Tetovës  (Buletini  i

universitetit),  kandidati  Dr.Isak  AJRULI  ka  realizuar  gjithsejt  4 pikë  nga  veprimtaria

profesionale-aplikative.

V. VEPRIMTARIA NGA INTERESI MË I GJËRË

 Anëtar  i  këshillit  organizues  të  Konferencës  Shkencore  Ndërkombëtare  të  Fakultetit

Ekonomik 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017, Universiteti i Tetovës;
 Anëtarë i komisionit për rangim të studentëve në nivel universitar, për vitin akademik

2011/2012; Universiteti i Tetovës;
 Anëtarë komisioni në Fakultetit Ekonomik për ciklin e parë të studimeve dhe për ciklin e

dytë, Universiteti i Tetovës;
 Prodekan  i  Fakultetit  ekonomik,  për  vitet  akademike  2011/2012  dhe  2012/2013,

Universiteti i Tetovës;
 Shef  i  programit  studimor  Marketing  dhe  menaxhment  të  Fakultetit  ekonomik,

Universiteti i Tetovës.
 

Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  zgjedhjen  në  thirrjet  mësimore-

shkencore,  shkencore, mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin Shtetëror të

Tetovës (Buletini i universitetit), kandidati Dr. Isak AJRULI ka realizuar gjithsejt  11 pikë nga

veprimtaria me interes më të gjerë.

VI. FORMULARI PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN

MËSIMORE-SHKENCORE

Në  shtojcat  e  mëposhtme  është  bashkangjitur  formulari  për  raportin  e  zgjedhjes  në

thirrjen mësimore-shkencore. KandidatI Dr.Isak AJRULI ka grumbulluar gjithsejt  206.72 pikë,

edhe atë për: veprimtarinë mësimore-arsimore 166.32 pikë, veprimtarinë shkencore-hulumtuese



25.4 pikë, veprimtarinë profesionale-aplikative 4 pikë dhe veprimtarinë me interes më të gjerë 11

pikë.

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN 
NË THIRRJE

PIKË

VEPRIMTARIA MËSIMORE-SHKENCORE
166.3

2

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 25.4

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 4

VEPRIMTARIA ME INTERES MË TË GJËRË 11

Gjithsejt
206.7

2



PËRFUNDIMI DHE PROPOZIMI

Në bazë të pasqyrës së prezantuar më lartë, si dhe nga të dhënat në shtojcë, Komisioni

Recensues  i  vlerëson  pozitivisht  aktivitetet  në  veprimtaritë  mësimore-arsimore,  shkencore-

hulumtuese, profesionale-aplikative dhe veprimtarinë me interes më të gjerë dhe konstaton se

kandidati Dr. Isak Ajruli në përputhje me Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në

thirrjet  mësimore-shkencore,  shkencore-mësimore,  shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  të

bashkëpunëtorit në Universitetin të Tetovës (Buletini i universitetit), ka grumbulluar gjithsejtë

206.72 pikë nga referencat profesionale, me këtë e ka tejkaluar numrin minimal të pikëve që

duhet të realizohen, për zgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore docent.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme për aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit,

Komisioni Recensues konstaton se: Dr. Isak Ajruli posedon cilësi shkencore-profesionale dhe në

bazë të Ligjit për Arsim të Lartë të Republikës së Maqedonisë, në përputhje me Rregulloren për

kriteret  e  veçanta  për  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet  mësimore-shkencore,  shkencore-

mësimore, shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorit në Universitetin të Tetovës,

i plotëson të gjitha kushtet për t’u zgjedhë në thirrjen që ka konkurruar.

Komisioni Recensues ka nderin dhe kënaqësinë t’i propozojë Këshillit të Rektoratit të

Universitetit të Tetovës, që kandidati Dr.Isak Ajruli të zgjidhet në thirrjen mësimore shkencore

DOCENT  për  lëndët:  Kërkimet  e  tregut  turistik,  Bazat  e  menaxhmentit,  Bazat  e

marketingut  në programet studimore: (Ekonomi Biznes, Financa dhe Kontabilitet, Marketing

dhe Menaxhment dhe Turizëm).

Tetovë,  

15.03.2018                                                  Komisioni recensues:

1. Prof. Dr. Alifeta SELIMI

2. Prof. Dr. Nail RESHIDI

3. Doc. Dr. Harun TAHIRI
 



SH T O J C Ë

PËR RECENSIONIN PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE,
SHKENCORE DHE MËSIMORE-PROFESIONALE

Kandidati: Isak Nebi AJRULI                                 

Institucioni: Fakulteti Ekonomik-UT, Tetovë

Lëmia shkencore:

1. Mësimdhënia dhe veprimtaria  arsimore
Aktiviteti Kalkulimi Pikët

Ligjërata të realizuara në ciklin e parë
Viti akademik 2010/11 - Semestri dimëror
     Fakulteti i ekonomi biznesit Kumanove
      1.Makroekonomija I /sem.III (2+2)    2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2010/11 - Semestri veror
   Programi studimor Administrat biznesiKumanove
      1. Menaxhmenti bankar / Sem. VI,  (2+2) 2 x 15x0.04 1,2
      2. Menaxhimi i projekteve/Sem VI 2+2)   2 xv15x0.04 1.2
  Programi studimor Marketing dhe Menaxhment 
      1. Kërkime e tregut / Sem. IV, (2+4) 2 x 15x0.04 1.2
      2. Menaxhimi i proekteve /Sem. VI, (2+2) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2011/2012 - Semestri dimëror
      1.Bazat e marketingut/ Sem V (2+2) disperzimi Shkup 2 x 15x0.04 1.2
      2.Kerkimet e tregut/Sem.V(2+2) 2 x 15x0.04 1.2
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime  tregu / Sem. V, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2011/2012 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 3 x 15x0.04 1.8
Viti akademik 2012/2013 - Semestri dimëror
  Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e marketingut/ Sem V (2+2) disperzimi Shkup 2 x 15 x0.04 1.2
      2.Kerkimet e tregut/Sem.V(2+2)   2 x 15 x0.04 1.2
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime  tregu / Sem. V, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2012/2013 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 3 x 15x0.04 1.8
Viti akademik 2013/2014 – Semestri dimëror
  Programi studimor Ekonomi dhe Bizne Shkupe
      1.Bazat e marketingut/sem.V (2+2) 2 x 15x0.04 1.2
      2.Kerkimi i tregut  /sem.V (2+2) 2 x15 xo.04 1.2
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+2) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2013/2014 - Semestri veror
  Programi studimor Marketing dhe Menaxhment 



      1. Kërkime tregut/ Sem. IV, (2+2) 2 x 15x0.04 1.2
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 3 x 15x0.04 1.8
Viti akademik 2014/2015 - Semestri dimëror
  Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1. Kërkime tregu / Sem. VII,  (2+2) 2 x 15x0.04 1.2
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1. Marketing menaxhment / Sem V, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2014/2015 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 3 x 15x0.04 1.8
Viti akademik 2015/2016 - Semestri dimëror
Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1. Kërkime tregu / Sem. VII, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2015/2016 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 3 x 15x0.04 1.8
Viti akademik 2016/2017 - Semestri dimëror
Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1. Kërkime tregu / Sem. VII, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2016/2017 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 3 x 15x0.04 1.8
Viti akademik 2017/2018 - Semestri dimëror
Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 2 x 15x0.04 1.2
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1. Kërkime tregu / Sem. VII, (2+2) 2 x 15x0.04 1.2
Viti akademik 2017/2018 - Semestri veror
Programi studimor Turizëm
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 3 x 15x0.04 1.8
       2.Kerkimet e tregut  turisti/Sem VI (3+2)   3 x 15x0.04 1.8
Gjithsejt 43.2
Ushtrimet te realizuara ne ciklin e pare
Viti akademik 2010/2011 – Semestri dimëror
  Programi studimor administrat biznesi Kumanove
     1.Makroekonomi/Semestri i III  (2+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment

      1.Bazat e marketingut /Sem III (2+6) 6x15x0.03 2.7
Programi studimor Turizëm
      1.Bazat e marketingut /Sem III (2+2) 2x15x0.03 0.9
Viti akademik 2010/2011 – Semestri veror
   Programi studimor Administrat biznesiKumanove



      2. Menaxhmenti bankar / Sem. VI,  (2+2) 2x15x0.03 0.9
      3. Menaxhimi i projekteve/Sem VI 2+2) 2x15x0.03 0.9
  Programi studimor Marketing dhe Menaxhment 
      1. Kërkime e tregut / Sem. IV, (2+4) 4x15x0.03 1.8
      2. Menaxhimi i proekteve /Sem. VI, (2+1) 1x15x0.03 0.45
Viti akademik 2011/2012 - Semestri dimëror
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e marketingut/ Sem V (2+2) disperzimi Shkup 2x15x0.03 0.9
      1.Kerkimet e tregut/Sem.V(2+2) 2x15x0.03 0.9
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime  tregu / Sem. V, (2+1) 1x15x0.03 0.45
      1.Bazat e menaxhmentit/Sem. III(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2011/2012 - Semestri veror
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1.Bazat e menaxhmentit/ Sem II (2+4) 4x15x0.03 1.8
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e menaxhmentit./Sem.IV(2+4) 4x15x0.03 1.8
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Viti akademik 2012/2013 - Semestri dimëror
  Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e marketingut/ Sem V (2+2) disperzimi Shkup 2x15x0.03 0.9
      1.Kerkimet e tregut/Sem.V(2+2) 2x15x0.03 0.9
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime  tregu / Sem. V, (2+1) 1x15x0.03 0.45
      2. Bazat e menaxhmentit/Sem.II(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2012/2013 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1.Bazat e menaxhmentit/ Sem II (2+4) 4x15x0.03 1.8
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e menaxhmentit./Sem.IV(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2013/2014 – Semestri dimëror
  Programi studimor Ekonomi dhe Bizne Shkupe
      1.Bazat e marketingut/sem.V (2+2) 2x15x0.03 0.9
      2.Kerkimi i tregut  /sem.V (2+2) 2x15x0.03 0.9
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 1x15x0.03 0.45
      1 Bazat e menaxhmentit/Sem.II(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2013/2014 - Semestri veror
  Programi studimor Marketing dhe Menaxhment 
      1. Kërkime tregut/ Sem. IV, (2+2) 2x15x0.03 0.9
      2.Bazat e marketingut/Sem.II(2+4) 4x15x0.03 1.8
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e menaxhmentit./Sem.IV(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2014/2015 - Semestri dimëror



  Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1. Kërkime tregu / Sem. VII,  (2+2) 2x15x0.03 0.9
      2. Hyrje ne ekonomi/ Sem.I (2+6) 6x15x0.03 2.7
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1. Marketing menaxhment / Sem V, (2+1) 1x15x0.03 0.45
 Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 1x15x0.03 0.45
      2 Bazat e marketingut / Sem. V, (3+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2014/2015 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1.Bazat e menaxhmentit/ Sem II (2+4) 4x15x0.03 1.8
      2.Bazat e marketingut/Sem.II(2+4) 4x15x0.03 1.8
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e menaxhmentit./Sem.IV(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2015/2016 - Semestri dimëror
Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 1x15x0.03 0.45
      2 Bazat e marketingut / Sem. V, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1. Kërkime tregu / Sem. VII, (2+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1.Bazat e marketingut/Sem.III(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2015/2016 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1.Bazat e marketingut/Sem.III(2+4) 4x15x0.03 1.8
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e marketingut./Sem.IV(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2016/2017 - Semestri dimëror
Programi studimor Financa dhe kontabilitet
      1. Kërkime tregu / Sem. V, (2+1) 1x15x0.03 0.45
      2 Bazat e marketingut / Sem. V, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1. Kërkime tregu / Sem. VII, (2+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1.Bazat e marketingut/Sem.III(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2016/2017 - Semestri veror
  Programi studimor Turizëm 
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 2x15x0.03 0.9
Programi studimor Marketing dhe Menaxhment
      1.Bazat e marketingut/Sem.II(2+4) 4x15x0.03 1.8
Programi studimor Ekonomi dhe Biznes
      1.Bazat e marketingut./Sem.IV(2+4) 4x15x0.03 1.8
Viti akademik 2017/2018 - Semestri dimëror
Programi studimor Turizëm
      1. Bazat e marketingut / Sem. II, (3+2) 2x15x0.03 0.9



       2.Kerkimet e tregut  turisti/Sem VI (3+2) 2x15x0.03 0.9

Universiteti në Novi Sadi, Fakulteti ekonomik i Suboticës,
Disperzimi në Bujanoc, Republika e Serbisë.
Viti akademik 2015/2016 - Semestri veror
     1.Bazat e menaxhmentit./Sem III(2+2) 2x15x0.03 0.9
Viti akademik 2016/2017 - Semestri dimëror
     1.Bazat e kontabilitetit.Sem.I (2+2) 2x15x0.03 0.9
Viti akademik 2016/2017 - Semestri veror
     1.Makroekonomija./Sem.II(2+2) 2x15x0.03 0.9
Viti akademik 2017/2018 - Semestri dimëror
     1.Bazat e kontabilitetit/Sem I.(2+2) 2x15x0.03 0.9
Viti akademik 2017/2018 - Semestri veror
     1.Makroekonomia/Sem.II (2+2) 2x15x0.03 0.9
Gjithsejt 71.1
Përgatitja е  lëndëve tё reja
1. Bazat e marketingut-  ligjerata Cikli i pare 1
2.Bazat e menaxhmentit –ligjërataCikli i pare 1
3. Makroekonomija-ligjerata Cikli i pare 1
4.Menaxhmenti bankar –ligjerata cikli i pare 1
5.Menaxhimi i projekteve-ligjerata 1
6.Hyrje ne ekonomi – ushtrime cikli i pare 1
7.Kerkime tregu  -ligjerata cikli i pare 1
8.Bazat e kontabilitetit-ushtrime cikli i pare 1
9.Menaxhimi i marketingut-ligjerata cikli i pare 1
10.Kerkime marketingu –ushtrime cikli i pare 1
Gjithsejt 10
Konsultime me studentë  
Viti Akademik 2010/11 Sem. dimeror
1.Makroekonomi 80x15x0.002 2.4
Viti akademik 2010/11 - Semestri veror
1.Menaxhment bankare 60x15x0.002 1.8
2.Menaxhmi proektev 60x15x0.002 1.8
Viti akademik 2011/2012 - Semestri dimëror
      1.Bazat e marketingut 50x15x0.002 1.5
      2.Kerkimet e tregut 80x15x0.002 2.4
Viti akademik 2011/2012 - Semestri veror
      1. Bazat e marketingut / 30x15x0.002 0.9
Viti akademik 2012/2013 - Semestri dimëror
      1.Bazat e marketingut 50x15x0.002 1.5
      2.Kerkimet e tregut 80x15x0.002 2.4
Viti akademik 2012/2013 - Semestri veror
      1. Bazat e marketingut 30x15x0.002 0.9
Viti akademik 2013/2014 – Semestri dimëror
      1.Bazat e marketingut 50x15x0.002 1.5
      2.Kerkimet e tregut 80x15x0.002 2.4
Viti akademik 2013/2014 - Semestri veror
      1. Bazat e marketingut 30x15x0.002 0.9
Viti akademik 2014/2015 - Semestri dimëror



      1.Kerkime tregu 50x15x0.002 1.5
Viti akademik 2014/2015 - Semestri veror
      1. Bazat e marketingut 30x15x0.002 0.9
Viti akademik 2015/2016 - Semestri dimëror
      1.Kerkime tregu 50x15x0.002 1.5
      2.Menaxhmenti i marketingut 40x15x0.002 1.2
Viti akademik 2015/2016 - Semestri veror
      1. Bazat e marketingut 30x15x0.002 0.9
Viti akademik 2016/2017 - Semestri dimëror
      1.Kerkime tregu 80x15x0.002 2.4
Viti akademik 2016/2017 - Semestri veror
      1. Bazat e marketingut 30x15x0.002 0.9
Viti akademik 2017/2018 - Semestri dimëror
      1.Bazat e marketingut 50x15x0.002 1.5
      2.Kerkimet e tregut 80x15x0.002 2.4
Viti akademik 2015/2016 - Semestri veror
      1. Bazat e marketingut 25x15x0.002 0.75
      2. Kerkimet e tregut turistik 16x15x0.002 0.48
Gjithsejt 34.02

Vizting profesor jashtë vendit
1.  Universiteti  në  Novi  Sad,  Fakulteti  ekonomik  i  Suboticës,
Disperzimi në    
    Bujanoc, viti,  2015,2016 dhe 2017.

8

Gjithsejt 8

Totali 166.32

I. VEPRIMTARIA SHEKNCORE-HULUMTUESE
Nr.rendor Emri i aktivitetit: Pikët

II. Teza të mbrojtura
II.1 “Menaxhimi  dhe  vlersimi  i  sjelljeve  të

konsumatorëve  në  funksion  të  zhvillimit  të
nërmarrjes Interfantasy Tetovë”, 2008, Prishtinë

II.2 “Promocioni si faktorë i përparësisë konkuruese të
produktit  turistik  të  qendrës  turistike  dimërore
Kodra e Diellit”, 2017, Ohrid
Artikuj  me  rezultate  shkencore  origjinale,  të
publikuara në revistë shkencore/profesionale

II.3 Isak  AJRULI,  Fluturim  SALIU,  Raman
ISMAILI,  “Integrated  Marketing  at  Hotels  in
Struga and Ohrid Region” International Scientific
Conference Prishtinë, 2012 

4x0.8=3.2

II.4 Isak  AJRULI:  “  Ndikimi  i  strategjive  te
marketingut në zhvillimin e NVM në procesin e
globalizimit”,  Konferencë  shkencore

4



ndërkombëtare, “Bashkëpunimi rajonal ekonomik
në  procesin  e  globalizimit”,  organizuar  nga
Fakulteti  ekonomik  dhe  i  Administratës  së
biznesit,  Universiteti  Shtetëror  i  Tetovës,  6/7
Dhjetorë, 2013, Tetovë. 

II.5 Raman  ISMAILI,  Isak  AJRULI,  Zenun
ZENUNI: “Direct Marketing in Function of Using
the  Capacites  of  Hotels”,  Konferencë  e  katërt
shkencore  ndërkombëtare,  organizuar  nga
Fakulteti ekonomik dhe Administratës së biznesit,
Universiteti  i  Tetovës,  dhe  Fakulteti  i  biznesit,
Universiteti i Haxhi Zekës, Pejë, 2 Dhjetorë, 2016.

4x0.8=3.2

Artikuj  me  rezultate  shkencore  origjinale,  të
publikuara në revistë profesionale/shkencore

II.6 Sheherzada  MURATI,  Raman  ISMAILI,  Isak
AJRULI,  “Comparing  Free  and  Paid  App
Versions in the Amazon App Store Using Opinion
Analysis”,  NOWLEDGE,  International  Journal
Scientific papers Vol.17.1, Budva, 2017.

4x0.8=3.2

II.7 Kajdafe  ADEMI,  Sheherzada  MURATI,  Isak
AJRULI,  “Analysing  Macroeconomic  Situation
in  R.Macedonia”, KNOWLEDGE, International
Journal  Scientific  papers Vol.16,1,  Vrnjacka
Banja, Srbia, 2017 

4x0.8=3.2

II.8 Sheherzada MURATI,  Isak AJRULI: “Thesis on
Rules  of  North  Atlantic  Treaty  Organization
(NATO),  International  Security  and  Human
Rights”,  KNOWLEDGE  International  Journal
Scientific papers Vol. 20.1, Bansko, 2017

4x0.9=3.6

Abstrakte  të  publikuar  në  librin  e
përmbledhjeve të konferencave ndërkombëtare

II.9 Isak  AJRULI,  “The  Impact  of  Marketing
Strategies on Development of Small and Medium
Size  Enetrpreneurships  in  Proces  of
Globalization”, Economic Vision, 2014, Tetovë

1

II.10 Sheherzada  MURATI,  Isak  AJRULI:
“Harmonization of the law on cateringin terms of
the  quality  of  turistic  offerin  the  Republic  of
Macedonia”,  Konferencë  e  tretë  shkencore
ndërkombëtare,  “Faktorët  e  mjedisit,  sfidat  e
zhvillimit  ekonomik”,  organizuar  nga  Fakulteti
ekonomik  dhe  i  Administratës  së  biznesit,
Universiteti  Shtetëror  i  Tetovës,  4/5  Dhjetorë,
2015. 

1

II.11 Raman  ISMAILI,  Isak  AJRULI,  Zenun
ZENUNI: “Direct Marketing in Function of Using

1



the  Capacites  of  Hotels”,  Konferencë  e  katërt
shkencore  ndërkombëtare,  organizuar  nga
Fakulteti ekonomik dhe Administratës së biznesit,
Universiteti  i  Tetovës,  dhe  Fakulteti  i  biznesit,
Universiteti i Haxhi Zekës, Pejë, 2 Dhjetorë, 2016.

II.12 Isak  AJRULI, Etem  ISENI,  Sheherzada
MURATI: “Analyzing the Competitive Skills as a
Base  for  Advancing”,  Konferencë  e  pestë
shkencore  ndërkombëtare,  organizuar  nga
Fakulteti  ekonomik  dhe  i  Administratës  së
biznesit, Universiteti i Tetovës, 1 Dhjetorë, 2017.

1

II.13 Etem  ISENI,  Isak  AJRULI:  “Kostot  dhe
përfitimet  nga  investimet  e  jashtme  direkte  ne
Maqedoni”,  organizuar  nga  Fakulteti  i  biznesit,
Universiteti  i  Haxhi  Zekës,  Pejë  dhe  Fakulteti
ekonomik  dhe  i  Administratës  së  biznesit,
Universiteti i Tetovës, 17 Nëntorë, Pejë, 2017.

1

Gjithsejt 25.4

II. VEPRIMTARIA PROFESIONALE –APLIKATIVE
Nr.rendor Emri i aktivitetit: Pikët

III.  Koordinator  për  përgatitjen  e  elaboratit  për
program të ri studimor

III.1 Studime të ciklit të parë 2
III.2 Studime të ciklit të dytë 2

Gjithsejt 4

III. VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJËRË
Nr.rendor Emri i aktivitetit: Poenët

IV. Anëtar i këshillit organizues të Konferencës 
Shkencore Ndërkombëtare

IV.1 Anëtar i këshillit organizues të Konferencës 
Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit Ekonomik
Për vitet akademike  2013/2014
                                  2014/2015
                                  2015/2016
                                  2016/2017

5

Anëtar i Komisionit Universitar
IV.2 Anëtar i komisionit për rangim të studentëve në 

nivel universitar 
Për vitin akademike  2011/2012

1

Anëtar i komisionit të Fakultetit 
IV.3 Anëtar i komisionit të Fakultetit Ekonomik për 3



ciklin e parë të studimeve dhe për ciklin e dytë
Prodekan 

IV.4 Prodekan për arsim i Fakultetit Ekonomik 4
Udhëheqës i programit studimor

IV.5 Udhëheqës i programit studimor Marketing dhe 
menaxhment

3

Gjithsejt 11

Tetovë,

15.03.2018                                                                  Komisioni recenzues

1. Prof.Dr.Alifeta Selimi



2. Prof.Dr.Nail Reshidi

3. Doc.Dr.Harun Tahiri



  

       Në bazë të nenit 132  të Ligjit për arsim sipëror (Fleta zyrtare e RM, nr. 57/ 2013)   dhe neni

144 i statustutit të Univerzitetit të Tetovës, në përputhje me Rregulloren dhe kriteriumet për

zgjedhje dhe rizgjedhje të profesorëve dhe dhe bashkëpuntorëve dhe me propzim të Këshillit

Arsimoro – Shkencoor të Fakultetit Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës, bazuar në Konkursin e

shpallur më 31.1.2018 , në gazetat “Koha” dhe “Nova Makedonija” për zgjedhje dhe rizgjedhje

të profesorëve dhe bashkëpuntorëve në Fakultetin Ekonomik dhe në Veb - faqen e Univerzitetit

të Tetovës www.unite.edu.mk, u zgjiodh komisioni recenzues në formacionin si më poshtë:

1. Prof. d-r Halit Xhafa      –   profesor në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e Tiranës
2. Prof. d-r Hamit Aliu       –   profesor në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës
3. Prof. d-r Alifeta Selimi   –   profesor në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës

    Komisioni recenzues pas shqyrtimit të dokumentacionit disponues, vërtetoi  se në Konurs

është paraqitur vetëm kandidati”        

- D-r Petrit Pollozhani

    Për zgjedhje dhe rizgjedhje për thirrjen arsimoro-shkencore në Konkursin e cekur më sipër për

lëndën:

- Hyrje në ekonomi (mikro dhe makroekonomi)

   Komisioni recenzues pas vështrimit të dokumentacionit disponues nga kandidati d-r Petrit

Pollozhani  dorzoi: 

R A P O R T I N   R E C E N Z U E S

    Komisioni recenzues i kushtoi vëmendje të veçantë dokumentacionit të dorzuar nga kandidati

i  cekur  më sipër,  i  paraqitur  në konkursin  e  cekur  më sipër.  Nga një  vështrim i  detajuar   i

dokumenteve të kandidatit d-r Petrit Pollozhani, komisioni recenzues prezantoi mendimin dhe

propozimin.  Raporti  recenenzues  është  i  shoqëruar  dhe  me  një  pjesë  shtesë  në  të  cilën

http://www.unite.edu.mk/


prezantohen pikët e fituara të kandidatit për veprimtarit arsimoro – edukative, shkencore dhe

atyre me interes të gjërë.  Fillojmë me të dhënat biografike. 

I

TË DHËNAT BIOGRAFIKE

     Kandidati Petrit Pollozhani është i lindur më 31.7.1956 në Shkup. Katër vitet e para të shkollës

filore i kreu në vendlindje, në fshatin Bixhovë, në shkollën “Cvetan Dimov”,  2 vite (klasën e V

dhe VI) në shkollën Aki Dika, në fshatin Livadhi dhe 2 vite (klasën e VII dhe VIII) në shkollën

“Naim Frashëri” në fshatin Dellogozhdë. Shkollën e mesme e kreu në vitin 1974, në Niko Nestor,

në  Strugë.  Pas  mbarimit  të  shkollës  së  mesme,  në  vitin  1975,  regjistrohet  në  fakultetin

Ekonomik,  në Universitertin e Prishtinës.  Në vitin 1980 i  mbaron studimet dhe arrin titullin

economist i diplomuar – në programin studimor zhvillimi ekonomik (makroekonomi)  

     Në  vitin  1988,  regjistrohet  në  studimet  post  diplomike  në  Fakultetin  Ekonomik  në

Universitetin e Prishtinës, në program studimor, zhvillimi ekonomik. Në qershor të vitit 1994 i

mbaron studimet,  dhe me temën e  zgjedhur të  punimit  të  magjistraturës,  “  Papunësia dhe

perspektivat  e punësimit  në  Republikën e Maqedonisë “,  fiton titullin  magjistër  i  shkencave

ekonomike.

     Në Fakultetin Ekonomik, në Univerzitetin e Prishtinës në vitin 1997 paraqet disertacionin e

doktoratës me titull, “ Ndikimi i strukturës ekonomike në ecurin e punësimit në Republikën e

Maqedonisë “. Disertacionin e doktaoratës me sukses e mbron në vitin 2001 dhe fiton titullin

akademik doktor i shkencave ekonomike në programin studimor zhvillimi ekonomik 

     KandidatiФ Petrit Pollozhani nga viti 1980 deri më 1992 punon si konter, referent dhe shef i

kontabilitetit tatimor në subjektin afarist  “Napredok”, në fshatin Llozhan, komuna e Strugës.

Nga viti 1997 deri në vitin 2000 punon si drejtor komercial në fabrikën e përpunimit të drurit   “

Karaorman”, në Strugë. Nga viti 2000 deri më 2002 punon si menaxher kryesor në kompanin

“Slovenija Lisbek Kompani”, në fshati Veleshtë, komuna e Strugës. Nga fundi i vitit 2002 deri më

2005 ka kryer funkcionin e udhëheqsit të postës në komunën e Strugës. Nga viti 2005, deri më

sot, kandidati d-r Petrit Pollozhani, punon në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës. 

     Kandidati d-r Petrit Pollozhani ka qenë antarë i Këshillit themelues në Univerzitetin e Tetovës

për Strugën në vitin 1994. Krahas veprimtarive të cekura më sipër ai ka qenë profesor i rregullt

që  nga  viti  1994  dhe  në  kontinuitet  ka  ligjeruar  në  fakultetin  Ekonomik  dhe  Juridik  të

Univerzitetit të Tetovës, para dhe mbas legalizmit 

      Kandidati d-r Petrit Pollozhani disponon aftësi të lartë profesionale dhe shkencore sepse njeh

disa  gjuh  të  huaja.  Nga  dokumentet  e  dorzuara  mund të  vërehet  se  përveç  gjuhës  amtare



(shqipes), ai njeh dhe gjuhën maqedone, angleze, sërbo - kroate,  dhe pjesërisht kupton gjuhën

gjermane, bullgare, ruse dhe frenge.

II

VEPRIMTARIA ARSIMORE DHE EDUKATIVE

       Kandidati d-r Petrit Pollozhan  në veprimtarit arsimoro-edukative në Fakultetin Ekonomik në

Unverzitetin e Tetovës, ka qenë i angazhuar në më shum disiplina shkencore, dhe në kontinuitet

në lëndën Hyrje në ekonomi (mikro dhe makroekonomi)                 

      Me përvojën e gjatë në lëmin e arsimit ai në Fakultetin Ekonomik të Univerzitetit të Tetovës

ka kontribuar duke ligjeruar dhe lëndë jasht recenzionit, siç janë:: Makroekonomi II, Integrimet

ekonomike europiane, Ekonomja e sektorit publik dhe Ekonomia e tregut të punës në ciklin e I

të studimeve dhe lendët : ekonomia e re dhe menaxhimi i projektit në cklin e II të studimeve 

     Obligimet arsimoro – edukative, të kandidatot, d-r Petrit Pollozhani nga zgjedhja e tij për

profesor inordinar (2013) e këndej i prezantojmë si më poshtë:

- Mentor i 2 kandidatëve për temat e magjistraturës dhe 26 herë antar.
- Ka qenë i regullt dhe transparent në mbajtjen e konsultimeve
- Ka mbajt ligjerata dhe provime të ciklit të I dhe II në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e

Tetovës, dhe ligjerat dhe provime në studimet deri diplomike në fakultetin Ekonomik në

qendrat e disperzuara (Strugë dhe Kërçovë)
- Ka mbajtë ligjerata dhe konsultime në kontinuitet në Fakultetin Juridik në Univerzitetin e

Tetovës
- Ka marr pjesë në pregaditjen e dokumentacionit për akreditimin e Fakultetit Ekonomik, për

ciklin e I, program studimor Ekonomi dhe biznes
- Ka qenë visiting profesor në “ Free Univerity“, në Berlin të Gjermanisë, në vitin 2014, për

tribunën shkencore me temë, “ Participimi i puntorëve në kompani”

III

PUNA SHKENCORO – HULUMTUESE

        Kandidati d-r Petrit Pollozhani në konkursin për zgjedhje dhe rizgjedhje të profesorëve dhe

bashkëpuntorëve për Fakultetin Ekonomik,  në Univerzitetin e Tetovës  të  dates 31.1.2018 ka



dorzuar botime origjinale (5 libra) dhe kopje të punëve shkencoro – hulumtuese.. Në vazhdim i

prezantojmë në form të shkurtauar.

       1.Disertacioni i doktoratës, me titull, “ Ndikimi i strukturës ekonomike në ecurin e punësimit

në  Republikën  e  Maqedonisë,  Prishtinë,  2001.  Komisioni  recenzues  nuk  hyni  në  analizë  të

detajuar doktoratës për arsye se e njejta është prezantuar në recensionin paraprak kur kandidati

u zgjodh për titullin shkencoro – hulumtues, docent. Komisioni recenzues vlerson se doktorata e

aplikantit d-r Petrit Pollozhani është punim i kualitetit të lartë. Në të njëjtin aplkohen 4 metada

ekonometrike. Me sukses parashiqohen drejtimet e ristruktuimit të ekonomisë së Maqedonisë

në  periudhën  e  tranzicionit  ekonomik.  Me  sukses  janë  prognozuar  faktorët  zhvillimor  të

Maqedonisë deri në vitin 2020.  (Në shtojcën ku prezantohen pikët doktorata nuk inkuadrohet

sepse ajo është vlersuar në avancimin e parë)

      2. “Struktura ekonomike dhe punësimi si  prezantues  и zhvillimit  ekonomik”, Arbëria

Design, Tetovë, 2008, është tekst  univerzitar për studime deri diplomike dhe post diplomike të

sferës  ekonomike. Raporti  i  recenzentëve,  prof,  dr.  Iraj  Hashi,  profesor  në  Staffordshire

University, Business School, Stoke On Trend, në Mbretërin e Bashkuar dhe prof, dr. Musa Limani,

profesor  në  Falultetin  Ekonomki  të  Univerzitit  të  Prishtinës,  tregon  se  kemi  të  bëjmë  një

publikim  të  kualitetit  të  lartë.  Libri  dallohet  me  një  still  ë  veçantë  shkecor  dhe  akademik.

Aplikohen 4 metoda ekonometrike të cilat janë më se të dobishme për studentët e ciklit të I dhe

II të studimeve për punimin e diplomave. Libri është gjith poërfshirës dhe mir i strukturuar. Vlen

të theksohet  se autori aplikon një model të veçantë ekonometrike e ashtëquajtur, analiza e

ndryshimeve të komponenteve rajonale, me të cilën saktësisht mund të caktohet specializmi i

secilit  sektorë në ekonomi për kontributin e indikatorëve kyç makroekonomik (PBB, investimet,

punësimi etj). Autori duke aplikuar metodën e ekstrapolimit prognozon ecurin e indikatorëve

kryesor makroekonomik në Maqedoni deri  në vitin 2020. Vlersojmë se prezantimi i  punimit

është  i  mjaftueshëm  sepse  i  njejti  është  prezantuar  në  rezenzionin  paraprak  me  të  cilën

kandidati  është  zgjedh  me  thirrjen  shkencoro  –  hulumtuese,  inordinar.  (Në  shtojcën  ku

prezantohen pikët libri nuk inkuadrohet sepse ai është vlersuar në avancimin e parë)

4. Ekonomija për jurist, ArbëriaDesign, Tetovë, 2011

  Rikujtojmë se kandidati d-r Petrit Pollozhani, nga viti 1994 deri më sot në kontinuitet është

profesor edhe në Fakultetin Juridik të Univerzitetit të Tetovës, në lëndën ekonomi dhe më vonë

Hyrje në ekonomi.   

      Teksti i sipër përmendur  shfrytëzohet në cikкlin e I të studimeve, në Fakultetin Juridik, në

Univerzitetin e Tetovës. Autori me profesionalizëm ka përshat librin për juristët.  Janë përdor

shum shembuj nga jeta e përditshme për sqarimin e dukurive dhe indikatorëve ekonomik. Libri

përbëhet nga 3  pjesë dhe ate:  a)  Historia  e mendimit  ekonomik, b)  Mikroekonomia dhe c)



Makroekonomia. Ai është në përthuthje me plan programet e lëndës mësimore Ekonomia. Sipas

komisionit recenzues (prof. d-r Halit Xhafa dhe prof d-r Mithat Mema) autori qartë dhe thjeshtë

prezanton konceptet ekonomike (kërkesën, ofertën, ekuilibrin e tregut si dhe faktorët që ndikojn

në to).  Në aspektin mikroekonomik  si  konceptet  (firmat dhe kostot)  ashtu dhe strukturat  e

tregut   (konkurenca  e  lirë,  monopoli,  ologopoli,  kartelet)  prezantohen  në  mënyrë  mjaft  të

kuptueshme, të mbështetura me shembuj të shumtë dhe detyra konkrete. 

     Autori me sukses prezanton dhe indikatorët makroekonomik (PBB, punësimin, papunësinë,

investimet) dhe konceptet (inflacionin, devalvimin e valutës, kurset devizore, ciklet ekonomike,

politikën fiskale, monetare etj). Në shtojcën ku prezantohen pikët libri nuk inkuadrohet sepse ai

është vlersuar në avancimin paraprak 

4, Mikroekonomija, ArbëriaDesign, Tetovë, 2014

     Është tekst univerzitar për studentët e ciklit të I të studimeve, dhe është nӓ përputhje me

plan programet e Fakultetit Ekonomik, të Univerzitetit të Tetovës e më gjërë

    Sipas recenzentëve, prof d-r Musa Limani, dhe prof. d-r Halit Xhafa, ai pаraqet model të një

teksti bashkëkohor, me një dizajn të jаshtëzakonshëm dhe me një   prezantim profesional  të

koncepteve  mikroekonomike.  Kandidati  d-r  Petrit  Pollozhani  është  bartës  i  lëndës

Mikroekonomi. Autori i kushton vëmendje të veçantë jo vetëm përmbajtjes por edhe dizajnit.

Gjith  teksti  është  kollor  dhe  për  sqarim  të  koncepteve  mikroekonomike  përdoret  ngjyr  e

deiferencuar. Libri përbëhet nga 14 kapituj, dukurit ekonomike janë prezantuar me shembuj të

shumtë të prezantuara nëpërmjet të 44 tabelave, dhe 102 grafikoneve. Libra ka 452 faqe për të

cilin është  shfrytëzuar literaturë nga ekonomistët  më eminent, kryesisht nga SHBA.

      Çdo kapitull mbaron me konceptet kryesore, vazhdon me ushtrimet, detyra konkrete dhe

pyetje për përsëritje. Faqet e ushtrimeve janë me ngjyr të veçantë (të gjelbërt).  Libri është mir i

strukturuar, ka kordinim mes kapitujve, është gjthpërfshirës dhe i kuptueshëm si për studentët

ashtu dhe për opininin e gjërë. Konceptet mikroekonomike siç janë: kërkesa , oferta, elasticiteti i

tyre  varësisht  nga  çmimi  dhe,  ekuilibri  i  tregut  prezantohen në  mënyr  profesionale  dhe  të

kuptueshme. Organizimi  i  bizneseve  (firmat  private,  me  partner  dhe  korporatat),  u  ofron

studentëve  njohuri  për  avantazhet  dhe  disavantazhet  e  tyre.  Prodhimim  dhe  kostoja

prezantohen me shembuj të shumt nga praktika. Struktura e tregut (konkurenca e llirë, monopli,

ologopoli,  konkurenca monopoliste)  zënë  vend të  vaçant  në  analizë.  Prezantohet  mënyra  e

funkcionimit, avantazhet dhe disavantazhet të tyre, të mbështetuura me shembuj konkret nga

jeta praktike. 

      Në  mënyr  konkrete  prezantohet  diferencat  midis  ndërprejes  së  aktivitetit  ekonomik

përkohsisht  dhe përgjithmon..  Bizneset  ndërpresin  përkohsisht  aktivitetin ekonomik  kur  nuk

mund të mbulojnë kostot variabile mesatare dhe ndërpresin aktivitetin ekonomik përgjithmon



kutr nuk mund të mbulojnë kostot totale mesatare. Me prezantimin e faktorëve të prodhimit

(puna, toka, kapitali dhe sipërmarrsia), të mirat publike, shteti dhe biznesi dhe tregjet asimetrike

mbaron teksti. Teksti është inkuadruar në pjesën aneks ku prezantohen pikët (10)

4, Makroekonomija, ArbëriaDesign, Tetovë, 2015

    Është tekst univerzitar, për studentët e ciklit të I të studimeve, në Fakultetin  Еkonomik në

Univerzitetin e Tetovës e ma gjërë. Bartës i lëndës të sipër përmendur është kandidati, d-r Petrit

Pollozhani. Ai paraqet punën afatgjatë hulumtuese të autorit. Sipas rezenzentëve, profesor të ri

në Fakultetin Ekonomik, d-r Merale Fetai Vehapi, D-r Bardhyl Dauti dhe d-r Besa Xhaferi, libri

paraqet  publikim me nivel  të lartë shkencor dhe profesional.  Vlersojmë se kualiteti i  lartë i

tekstit është ngusht i lidhur me specializimin kontinuel të kandidatit, d-r Petrit Pollozhani në

sferën e makroekonomisë, dhe ate në ciklin e I, II, dhe III  të studimeve (zhvillimi ekonomik).

      Libri përbën 14 kapituj, ka 42 tabela dhe 45  grafikone, dhe ka 402 faqe. Si librat paraprak,

teksti është punuar i tëri në kollor. Është shfrytëzuar literaturë nga ekonomistët më eminent

kryesisht nga SHBA. Autori i ka kushtuar vëmendje të veçantë jo vetëm përmbajtjes për dhe

dizajnit. Për sqarim të përforcuar të koncepteve kryesore makroekonomike përdoren ngjyyra të

diferencuara. Në mënyr analoge si në tekstin paraprak, secili kapitull përfundon me konceptet

kryesore, vazhdon me ushtrime, detyra konkrete, dhe pyetje për përsëritje. Faqet e ushtrimeve

janë me ngjyr  të veçantë  (të gjelbërt).  Libri  është gjhithpërfshirës dhe i  kuptueshëm si  për

studentët ashtu dhe publikun e gjërë. Studentët që në fillim njohtohen me ekonomin klasike

(kundër intervenimit të shtetit në ekonomi) dhe Kejnziane (intervenimin e shtetit në ekonomi).

       Ekonomia Kejnziane merr hov në krizën ekonomike globale 1929/33 dhe në historin më të

re,  në  krizën  globale  2007/09.  Autori  me  sukses  prezanton  rrolin  e  kërkesës  dhe  ofertës

agregate si nxitës i zhvillimit ekonomik (rritjen e PBB). Kërkesa agregate nëpërmjet konsumit të

amvisërive, bizneseve dhe shtetit fuqishëm ndikon në zhvillimin e një ekonomie kombëtare.

Rritja e kërkesës e rrit ofertën që rezultojnë me ekuilibre të nivelit më të lartë dhe kuptohet me

rritje ekonomike.. Rritja matet me PBB, në të cilin ndikojnë dhe faktor tjerë si psh. produktiviteti

i punës, zhvillimi teknologjik, arsimi etj. Në tekst vend të posaçëm zënë dhe ecurit ciklike të cilat

rezultojnë me rritje (prosporitet) ose tkurrje (recesion) të PBB. Me të drejtë autori ecurit ciklike

i prezanton nëpërmjet ekonomis amerikane, sepse në çfar drejtim lëviz ajo, ashtu lëvizin dhe

ekonomit tjera të globit.

      Me prezantimin e krizës globale 2007/09, studentët do jenë të aftë të njohin shenjat e para

të krizës dhe të marrin masa adekuate. Në tekst me sukses janë prezantuar rroli i kursimeve,

investimeve,  tregu i  punës,  parat  kërkesa dhe oferta e tyre dhe lidhjet korelative mes tyre.

Kursimet shfrytëzohen për  kreditimin  e  bizneseve,  me kredit  rriten investimet,  dhe  këto  të

fundit hapin vende të reja pune. Me inflacionin, politikën fiskale, sistemin monetar në Europë



dhe  këmbimin  ndërkombëtar  mbaron  teksti.  Teksti  është  inkuadruar  në  pjesën  aneks  ku

prezantohen pikët (10)     

5, Hyrje në ekonomi për jurist dhe shkencat teknike, ArbëriaDesign, Tetovë, 2016 

       Si librat paraprak edh ky i fundit  është tekst univerzitar, që shfrytëzohet nga  studentët e

Fakultetit Juridik dhe Skencave Teknike për  ciklin e I të studimeve në Univerzitetin e Tetovës e

ma gjërë. Kandidati d-r Petrit Pollozhani është bartës i lëndës Hyrje në ekonomi në Fakultetin

Juridik në Univerzitetin e Tetovës. Sipas komisionit recenzues të prof. d-r Merale Fetai Vehapi

dhe  prof,  d-r  Merita  Zulfiu  Alili,  libri  është  kualitativ,  gjithpërfshirës  dhe  praktik.  Është

strukturuar  në  16  kapituj,  dhe  ka  400  faqe.  Përbëhet  nga  2  pjesë:  mikroekonomia  dhe

makroekonomia. Ka 35 tabela dhe 46 grafikone. Është shfrytëzuar literaturë e ekonomistëve më

eminent kryesisht atyre nga SHBA.

       Konceptet mikroekonomike (oferta, kërkesa, elasticiteti , ekuilibri i tregut, faktorët e tyre

ndikues,  prodhimi  total,  mesatar  dhe  marxhinal,  llojet  e  bizneseve  dhe  menaxhimi  me  to,

teoprica konsumatore dhe prodhuese, struktura e tregut, faktorët e prodhimit dhe rroli i shtetit

në ekonomi) prezantohen në pjesën e parë të tekstit. Ato sqarohen me shembuj konkret dhe me

detyra të thjeshta e të kuptueshme. 

       Autori me sukses prezanton dhe konceptet makroekonomike siç janë: kërkesa dhe oferta

agregate, PBB, rritja ekonomike, ciklet ekonomike, paraja dhe kërkesa me ofertën e sajë, Banka

Popullore, politika monetare, tregu i punës, papunësia, inflacioni, politika fiskale dhe këmbimi

ndërkombëtar të cilët përbëjnë pjesën e dytë të tekstit.  

     Autori njëlloj si në tekstet paraprak rëndësi të veçantë i kushton jo vetëm përmbajtjes por

dhe dizajnit. Libri është punauar i tëri kollor. Sipas nevojës së sqarimit ndryshon ngjyra e tekstit,

Në mënyr analoge si në tekstet tjera të cekura më sipër çdoi kapitull  mbaron me konceptet

kryesore, vazhdon me ushtrimet, detyra konkrete dhe pyetje për përsëritje. Që të bien në sy

faqet e ushtrimeve janë me ngjyrë gjelbërt. 

Teksti është inkuadruar në pjesën aneks ku prezantohen pikët (10 )

6.Skripta e autorizuar për lëndën Мikroekonomi, është shfrytëzuar në vitin 2013, në fakultetin Ekonomik

të Univerrzitetit të Tetovës, dhe i paraprinë tekstit Mikroekonomija, publikuar në vitin vijues

 Skripta  është inkuadruar në pjesën aneks  ku janë prezantuar pikët (4)

7.Skripta e autorizuar për lëndën Мakroekonomi. Është shfrytëzuar për studentët e fakultetit Ekonomik

të Univerzitetit të Tetovës në vitin 2014, një vitë para publikimit të librit me titull të njejtë. 

Skripta është inkuadruar në pjesën aneks  ku janë prezantuar pikët (4)



8. Skripta Hyrje në ekonomi për jurist dhe shkencat teknike, e shfytëzuar në vitin 2015, për studentët e

fakultetit Juridik në Univerzitetin e Tetovës, një vitë para botimit të librit me titull të njejtë.

Skripta është inkuadruar në pjesën aneks  ku janë prezantuar pikët (4)

IV
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9928 – 05- 090 – 8, Dubrovnik, Kroaci, 7 dhjetor, 2013, fq. 141 – 149

2. Petrit Pollozhani, “Correlation between economic growth, employment and unemployment“,

Economic  Vision,  International  Journal  in  Economics,  Finance,  Business,  Marketing,

Management and Tourism, 1/2014, ISSN 1857 – 9566,  Vol. 1, no 1-2, fq. Univerziteti i Tetovës. 

3.Petrit  Pollozhani,  Bardhyl  Dauti,  “  Macroeconomic  determinants  of  economic  growth  in

Macedonia “, evidence from time series, Economic Vision, International Journal in Economics,

Finance, Business, Marketing, Management and Tourism, 5 – 6 /2016, ISSN 1857 – 9566,  Vol. 3,

no 5 - 6, fq. 2016, fq. 150 – 160. Univerziteti i Tetovës

4., Petrit  Pollozhani, “  The  role  of  remittances  in  Macedonian  economic  development  “,

Coference in Law University, Univereziteti i Tetovës, nëndor,  2017

5. Petrit Pollozhani, “ The business environment, in the Republic of Macedonia in the transition

perid  “,  International  scientific,  conferences  “  Rule  of  Low  and  democracy,  Faculty  Low,

Univerziteti i Tetovës, 2017

6. Petrit  Pollozhani,  “  Rroli  i  investimeve  të  huaja  në  zhvilimin ekonomik  të  Maqedonisë  “,

Konferenca e IV e Fakultetit ekonomik, në Univerzitetin e Tetovës, dhjetor 2017. 

V

AKTIVITETET TJERA PROFESIONALE



       Kandidati d-r Petrit Pollozhani në Fakultetin Ekonomik  тë Univerzitetit të Tetovës përveç

veprimtaris  shkencore  ka  qenë  i  angazhuar  dhe  në  aktivitete  tjera  profesionale,  të  cilat  i

prezantojmë në vazhdim: 

- Udhëheqës  i programit  studimor  Ekonomi  dhe  biznes,  në  ciklin  e  I  të  studimeve  në

Fakultetin Ekonomik në  Univerzitetin e Tetovës,
- Pjesmarrës në pregaditjen e akreditimit në programin studimor, Ekonomi dhe biznes, në

ciklin e I të studimeve në Fakultetin Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës,
- Antar i këshillit në revistën shkencore,  Economic Vision, volum 1 nr. 1 dhe 2, të Fakultetit

Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës, 2014,
- Antar i këshillit në revistën shkencore,  Economic Vision, volum 2 nr.  3 dhe 4, të Fakultetit

Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës, 2015,
- Antar i këshillit në revistën shkencore,  Economic Vision, volum 3 nr.  5 dhe 6, të Fakultetit

Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës, 2016,
- Antar i këshillit në revistën shkencore,  Economic Vision, volum 4 nr.  6 dhe 7, të Fakultetit

Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës, 2017,
- Antar i këshillit dhe pjesmarrës aktiv në konferencën shkencore e me titull, “Bashkëpunimi

rajonal  ekonomik  në  procesetr  globalizuese”,  organizuar  nga  Fakulteti  Ekonomik  në

Univerzitetin e Tetovës më 6 – 7 dhjetor 2013
- Antar i  këshillit dhe pjesmarrës aktiv në konferencën shkencore e me titull,  “ zhvillimi I

qëndrueshëm  ekonomik,  arritjet  dhe  sfidat  ”  organizuar  nga  Falkulteti  Ekonomik  në

Univerzitetin e Tetovës më 5 – 6 dhjetor 2014
- Antar  i  këshillit  dhe pjesmarrës  aktiv  në  konferencën shkencore  e  me titull,  “  Faktorët

disponues,  sfidat  e  zhvillimitb  ekonomik  ”  organizuar  nga  Falkulteti  Ekonomik  në

Univerzitetin e Tetovës më 4 – 5 dhjetor 2015
- Antar i këshillit dhe pjesmarrës aktiv në konferencën shkencore e me titull, “ Bashkëpunimi

rajonal  ekonomik  në  procesetr  globalizuese  “,  organizuar  nga  Falkulteti  Ekonoimik  në

Univerzitetin e Tetovës më 6 – 7 dhjetor 2016
- Antar i këshillit dhe pjesmarrës aktiv në konferencën shkencore e me titull, “ Përcaktimi I

prioriteteve  kryesore  ekonomike  të  qeveris  së  Maqedonisë  ”,  organizuar  nga  Falkulteti

Ekonomik në Univerzitetin e Tetovës më 25 mars 2018
- Pjesmarrës në shum emisoine debative në kanalet televizive, Alsat, Mtv 2, Era, Art etj.
- Antar i kryesisë në Institutin për Zhvillim Ekonomik në Republikën e Maqedonisë

VI

MENDIM DHE PROPOZIM

        Sipas përcaktimeve të  inkorporuara në kornizat  e Konkursit  të shpallur  për  zgjedhje dhe

rizgjedhje të  datës  31.1.2018,  për  thirrjet   arsimoro – shkencore të Fakultetit Ekonomik, Statutin e



Univerzitetit të Tetovës, dhe në bazë të analizës  gjithpërfshirëse të dokumentacinit disponues nga ana e

kandidatit d-r Petrit Pollozhani,  komisioni rezenzues shpreh mendim pozitiv. Sipas të dhënave bografike,

veprimtarisë afatgjatë shkecoro – hulumtuese dhe arsimore, tekstet e botura dhe skriptat, punimet në

revistat shkencore, pjesmarrja në konferencat e shumta shkencore, pjesmarrja në emisione të shumta

debative,  si  dhe  pikët  e  fituara  të prezantuara  në   pjesën  aneks  (260,5 ),  antarët  e  Komisionit

recenzues, në formacion të plotë dhe një zërit propozojnë  që d-r Petrit Pollozhani të zgjidhet  në nivelin

më  të  lartë  arsimoro-shkencor  -  profesor  ordinar  në  lëndën  Hyrje  në  ekonomi (mikro  dhe

makroekonomi)  për  të  gjitha  programet  mësimore,(Ekonomi  dhe  biznes,  Marketig  menaxhment,

Kontabilitet dhe finnaca, Turizëm)  në Fakultetin Ekonomik  të Univerzitetit të Tetovës. 

      Komisioni recenzues vlerson se avancimi i kandidatit d-r Petrit Pollozhani është i merituar sepse janë

të  rrallë  pedagodët të cilat  japin aq shum kontribut në arsimimin sipëror,  ajo vërehet  në 5 tekstet

kualitative univerzitare, prej të cilave 3 libra në 3 vitet e fundit. Për arritjen e objektivave të tilla nevojitet

punë e palodhëshme, vullnet, kurajo, dëshirë dhe njohuri e lartë shkencore. Komisini recenzues vlerson

se d-r Petrit Pollozhani pas avancimit do të ketë motiv shtesë për vazhdimin e punës intensive  arsimoro-

shkencore, e cila do kontribon në përsimin e kualitetit të veprimtarisë arsimore dhe asaj shkencoro -

hulumtuese në Fakultetin Ekonomik të Univerzitetit të Tetovës e ma gjërë. 

     Тетовл, 16,4,2018                                                KOMISIONI RECENZUES

                                                                      1, Prof, d-r Halit Xhafa – pofesor ordinar

                                                                     ____________________________________

                                                                       2, Prof, d-r Hamit Aliu - pofesor ordinar

                                                                   _____________________________________

                                                                    3,Prof, d-r Alifeta Selimi –  pofesor ordinar

                                                                    ____________________________________

VII

PJESA ANEKS (FORMULAR) PËR ZGJEDHJE TË THIRRJES SHKENCORE

Kandidati, d-r Petrit Pollozhani 

Institucioni, Fakulteti Ekonomik, Univerziteti i Tetovës 

Lënda, Hyrje në ekonomi (mikro dhe makroekonomija)



1, Ligjerimi dhe aktivitetet arsimore 

kalkulimet Pikët 

Ligjerimi
Viti akademik  2013/14

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror

1.Hyrje në ekonomi/ semestri I  I                          ( 4 +2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2.Makroekonomi / semestri  I  III                          ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

3 Hyrje në ekonomi/ semestri i I, st.disper. Stru.  ( 4 +2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror

1.Mikroekonomi / semestri I  II                              ( 4 +2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2. Hyrje në ekonomi/ sem.  II. Fakulteti Juridik     ( 2 + 1 ) 2 x 15 x 0.04 1,2

3. Makroekonomi/ sem. IV, stud. të dis. Kërçovë  ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

4. Маkroekonomi II / sem. IV, stud. të dis, në Str. ( 2 +1 ) 2 x 15 x 0.04 1,2

Totali i pikëve për vitin akademik 2013/14 14,4

Viti akademik  2014/15

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror

1. Hyrje në ekonomi/ semestri i  I                       ( 4 +2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2. Makroekonomi / semestri  i  III                       ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

3.. Makroekonomi / semestri  i III, st.disp. Stru. ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror

1.Mikroekonomi/ semetrri i  II                             ( 4 +2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2. Hyrje në ekonomi/ semestri i II, fak. Juridik    ( 2 + 1 ) 2 x 15 x 0.04 1,2

3. Makroekonomi / sem. i IV, stud. disp. Kërç,    ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

4, Макroekonomi II/ sem. i II, st. disp, në Strugë ( 4 +2 ) 2 x 15 x 0.04 1,2



Totali i pikëve për vitin akademik 2014 /1 5 14,4

Viti akademik  2015/16

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror 

1.  Hyrje në ekonomi/ semestri I  I                     ( 4 + 2 ) 4 x 15  x  0.04 2.4

2.  Makroekonomi / semestri  i  III                      ( 4 + 2 )
3  Makroekonomi / sem. i IV, stud. disp. Kërç,   ( 4 + 2 ),

4  x 15  x  0.04
    4   x 15 x  0,04

2.4
2,4

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror

1. Мikroekonomi / semestri i  II                           ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2. Hyrje në ekonomi/ semestri i II, fak. Juridik    ( 2 + 1 )
3, Integr. Ekonmike Europ,/ st. disp, në Strugë    ( 2 + 1 )

2 x 15 x 0.04
2 x 15 x 0.04

1,2
1.2

5. Ekon. e tregut të punës/ stud. disp. Kërç.    ( 2 + 1 ) 2 x 15 x 0.04 1,2

Totali i pikëve për vitin akademik 2015 /1 6 13,2

Viti akademik  2016/17

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror 

1.Hyrje në ekonomi/ semestri i  I                       ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2.Makroekonomi / semestri i III                         ( 4 + 2 )
3 Ekon. e treg. të punës sem. VI. Stud. disp. Str ( 2 + 1 )

4 x 15 x 0.04
     2 x 15 x 0.04

2.4
1.2

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror 

1.Mikroekonomi/ semestri i II                             ( 4 +2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2. 2. Hyrje në ekonomi/ sem.i i II, fak. Juridik    ( 2 + 1 ) 2 x 15 x 0.04 1,2

Totali i pikëve për vitin akademik 2016 / 17 9,6

Viti akademik  2017/18

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror 



1.Hyrje në ekonomi/ semestri i  I                       ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2.Makroekonomi / semestri i  III                        ( 4 + 2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror 

1.Mikroekonomi/ semestri i II                             ( 4 +2 ) 4 x 15 x 0.04 2.4

2. 2. Hyrje në ekonomi/ sem.i i II, fak. Juridik    ( 2 + 1 ) 2 x 15 x 0.04 1,2

Totali i pikëve për vitin akademik 2017 / 18 8,4

Pregaditja për lëndë të reja

1, Ekonomia e tregut të punës – cikli i I i studimeve 1,0

2, Ekononomia e sktorit public - cikli i I i studimeve 1,0

3, Integrimet ekonomoke Europiane - cikli i I i studimeve 1,0

4,Ekonomia e re – cikli i II i studimeve. 1,0

5, Menaxhimi I projektit - cikli i II i studimeve. 1,0

6. Маkroekonomi II, cikli i I i studimeve. 1,0

Totali I pikëve për pregaditjen e lëndëve të reja 6,0

Konsultime me studentët

Viti akademik 2013/ 14

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror 

1.Hyrje në ekonomi/ semestri i I 200 x 15 x 0.002 6,0

2.Makroekonomi/ semestri i III 150 x 15 x 0.002 4,5

3 Hyrje në ekonomi / Semestri i I, studime të disp. në Str. 70 x 15 x 0.002 2,1

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror 

1.Mikroekonomi / semetri i II             200 x 15 x 0.002 6,0



2. Hyrje në ekonomi / fak. Juridik, semestri i II 140 x 15 x 0.002 4,2

3. Makroekonomi / stud. të disperz. Kërçovë, semestri i IV 30 x 15 x 0.002 0,9

4. Makroekonomi / stud. të disperz. Në Strugë, sem.i i IV 50 x 15 x 0.002 2,4

Totali  i  pikëve  për  konsultime  për  vitin  akademik
2013/14 

26,1

Viti akademik 2014/15 

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror 

1. Hyrje në ekonomi/ semestri i I            200 x 15 x 0.002 6,0

2. Makroekonomi/ semestri i III 150 x 15 x 0.002 4,5

2.Makroekonomi / stud. të disperz. Në Strugë, sem. i III 50 x 15 x 0.002 1,5

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror 

1.Mikroekonomi / semetri i II  200 x 15 x 0.002 6,0

2. Hyrje në ekonomi / fak. Juridik, semestri i II. 140 x 15 x 0.002 4,2

3 Makroekonomi / stud. të disperz. Kërçovë, semestri i III 30 x 15 x 0.002 0,9

4 Makroekonomi / stud. të disperz. Strugë, semestri i IV 50 x 15 x 0.002 1,5

Totali  i  pikëve  për  konsultime  për  vitin  akademik
2014/15  

24,6

Viti akademik 2015/16

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror

1.Hyrje në ekonomi/ semestri i I 130 x 15  x  0.002 3,9

2.Makroekonomi / semestri i III 
3 Makroekonomi / semestri i III, stud. të disperz. në Kërç.

   90 x 15  x  0.002
   30  x 15 x  0,002

3,6
1,0

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror



1.Mikroekonomi / semestri i II 130 x 15 x 0.02 3,9

2. Hyrje në ekonomi / fak. Juridik, semestri i II. 
3, Integr. Ekonom. Europiane/ Studime e disperz. në Str. 

120 x 15 x 0.002
  50  x 15 x 0.002

1,2
1.5

4. Ekon. e tregut të punës /    Stud. e disperz. në Kërçovë 30 x 15 x 0.002 1,0

Totali  i  pikëve  për  konsultime  për  vitin  akademik
2015/2016

16,1

Viti akademik 2016/17

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror 

1.В Hyrje në ekonomi/ semestri i I 100 x 15 x 0.002 3,0

2. Makroekonomi / semestri i III 
3 Ekon. e tregut të punës. / Stud. e disp.. në Str, sem. i VI

60 x 15 x 0.002
   40 x 15 x 0.002

1,8
1.2

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror 

1. Mikroekonomi / semestri i II 100 x 15 x 0.002 3,0

2 Hyrje në ekonomi / Fakulteti Juridik. Semersri i II 60 x 15 x 0.002 1,8

Totali  i  pikëve  për  konsultime  për  vitin  akademik
2016/17

10,8

Viti akademik 2017/18

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri dimëror 

1.Hyrje në ekonomi/ semestri i  I                       100  x 15 x 0.002 3.0

2.Makroekonomi / semestri i  III                      80 x 15 x 0.002 2.4

Programi studimor, Ekonomi dhe biznes, mark, menaxh.
Semestri veror 



1.Mikroekonomi/ semestri i II                             ( 4 +2 ) 100  x 15 x 0.002 3.0

2.  Hyrje në ekonomi/ sem.i i II, fak. Juridik    ( 2 + 1 ) 80 x 15 x 0.002 2.4

Totali i pikëve për vitin akademik 2017 / 18 10.8

Antar i komisionit për vlersimin  e mbrojtjes s ऽ
magjistraturës 
Antar
Mentor 

26 x 1
2 x 3 

26
 6

Totali I pikëve për anatar dhe mentor të magjistraturës 32

2, Recenzionetr positive të teksteve univerzitare 

Petrit  Pollozhani,  “  Mikroekonomia  “, ArbëriaDesign,
Теtovë,  2014,  libër,  për  ciklin  e  I  të  studimeve  në
Fakultetin Ekonomik, në Univerzitetin e Tetovës 

10

Petrit  Pollozhani, “  Makroekonomia  ”, ArbëriaDesign,
Теtovë,  2015,  libër,  për  ciklin  e  I  të  studimeve  në
Fakultetin Ekonomik, në Univerzitetin e Tetovës 

10

Petrit  Pollozhani,  “  Hyrje  në  ekonomi  për  jurist  dhe
shkencat teknike “, ArbëriaDesign, Теtovë, 2016, libër, për
ciklin e I të studimeve në Fakultetin Juridik dhe Shkencave
Teknike, në Univerzitetin e Tetovës 

10

Skripta interne për ligjerim

MIkroekonomia, 2013 4

 
Макroekonomia     2014 4

Hurje në ekonomi për jurist dhe shkenca teknike  2015 4

Totali  i  pikëve  për  recenzione positive të teksteve
univerzitare dhe skriptave 

42



3,Punët  me  rezultate  origjinale  shkencore,  të
publikuara  në  revista  të  tubimeve  shkencore
profesionale me karakter ndërkombëtar 

1.Petrit Pollozhani, Luljeta Sadiku, Blerta Demishai, , “ The
impact  of  global  financial  crisisi  oeconomic  grouth  in
Macedonia  and  the  role  of  fiscal  policy”,  Risk  ménage
objective,  ISBN,  979  –  9928  –  05-  090 –  8,  Dubrovnik,
Kroaci, 7 prill, 2012, fq. 141 – 149

3

2.  Petrit  Pollozhani “  Correlation  between  economic
growth,  employment  and  unemployment  “,  Economic
Vision,  International  Journal  in  Economics,  Finance,
Business, Marketing, Management and Tourism, 1/2014,
ISSN 1857 – 9566,  Vol. 1, no 1-2, fq. 302 - 310 Fakulteti
Ekonomik, Univerziteti i Tetovës

3

3.  Petrit  Pollozhani,  Bardhyl  Dauti,  “  Macroeconomic
determinants  of  economic  growth  in  Macedonia  “,
evidence from time series, Economic Vision, International
Journal  in  Economics,  Finance,  Business,  Marketing,
Management and Tourism, 5 – 6 /2016, ISSN 1857 – 9566,
Vol. 3, no 5 - 6, fq. 150 – 160, Univerziteti i Tetovës  

3

4. Petrit  Pollozhani, “  The business environment,  in the
Republic  of  Macedonia  in  the  transition  perid  “,
International  scientific,  conferences  “  Rule  of  Low  and
democracy, Fakulteti juridik, Univerziteti i Tetovës , 2017

3

5., Petrit  Pollozhani, “  The  role  of  remittances  in
Macedonian economic development “, Coference in Law
Faculty, Univerziteti i Tetovës, nëndor, 2017 3

6.  Petrit  Pollozhani, “  Rroli  i  investimeve  të  huaja  në
zhvillimin ekonomik të Maqedonisë “, Konferenca e IV e
Fakultetit  Ekonomik  në  Univerzitetin  e  Tetovës,  dhjetor
2017 

3

Totali i pikëve për punët shkencore 18

4 Veprimtari me interes të gjërë 



Antar  i  Këshilit  organizativ  të  revistave  shkencoro  –
profesionale 

Economic Vision, volum 1 nr. 1 dhe 2  Revistë shkencore
ndërkombëtare e Fakultetit Ekonomik në Univerzitetin e
Tetovës, 2014 

2

Economic Vision, volum 2 nr. 3 dhe 4  Revistë shkencore
ndërkombëtare e Fakultetit Ekonomik në Univerzitetin e
Tetovës, 2015

2

Vision,  volum  3  nr.  5   dhe  6  Revistë  shkencore
ndërkombëtare e Fakultetit Ekonomik në Univerzitetin e
Tetovës, 2016

2

Economic Vision, volum 4 nr. 6 dhe 7  Revistë shkencore
ndërkombëtare e Fakultetit Ekonomik në Univerzitetin e
Tetovës, 2017

2

Antar aktiv në konferenca shkencore

“ Bashkëpunimi ndërkombëtar në proceset globalizuese “.
Fakulteti Ekonomik, Univerziteti i Tetovës, 6 – 7  dhjetor,
2013

1

“ Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik, arritjet dhe sfidat “,
Fakulteti Ekonomik, Univerziteti i Tetovës, 5 – 6  dhjetor,
2014

1

“  Faktorët  disponues,  sfidat  dhe  zhvillimi  ekonomik  “,
Fakulteti Ekonomik, Univerziteti i Tetovës,, 4 – 5  dhjetor
2015

1

Totali i pikëve i veprimtarive me interest ë përgjithshëm
           11

Pasqyra e pikëve të fituara 

1  Ligjerimi dhe aktivitetet arsimore 191,6

2.Recenzionet  pozitive  të  teksteve
univerzitare dhe skriptave 

42,0

3  Punët shkencore, botimi në revista 18,0

4  Veprimtari me interest ë përgjithshëm 11,0



Gjithsejtë 262,6

Тетоvë, 16, 4, 2018                                           KOMISIONI RECENZUES 

                                                               1, Prof. d-r Halit Xhafa – profesor ordinar

                                                                ______________________________________

                                                                2, Prof. d-r Hamit Aliu  – profesor ordinar

                                                                ______________________________________

                                                                 2, Prof. d-r Alifeta Selimi – profesor ordinar

                                                               ______________________________________



Deri te:
KËSHILLI I REKTORATIT TË UNIVERSITETI TETOVЁS

Në bazë të neneve 125 dhe 131 të Ligjit për Arsimin e Lartë (Gaz. Zyrtare e RM-së nr. 35/2008, 
103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14,
130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 dhe 127/16), Rregullores për kriteret 
dhe procedurën për zgjedhje në thirrje mësimore-shkencore, shkencore, mësimore-profesionale 
dhe të bashkëpunëtorëve në Universitetin e Tetovës si dhe në mbështetje te nenit 144 të Statutit 
të Universitetit të Tetovës,dhe në bazë të Propozimit të KëshillitMësimor të Fakultetit Ekonomik,
në gazetën ditore “Koha ” dhe “Nova Makedonija” më date 31.01.2018 shpallet konkurs për 
zgjedhje-rizgjedhje të mësimdhënësit për lëndët: Menaxhimi hotelier, Menaxhimi i burimeve 
njerëzore dhe Menaxhimi restorantor.

Bazuar në këtë konkurs Këshilli –Mësimor Shkencor i Fakultetit Ekonomik, në mbledhjen e
mbajtur më 14.02.2018 dhe vendim të Këshillit të Rektoratit nr.02-1137/1, të datës 06.03.2018
solliVendimin për formimin e Komisionit Recensues për zgjedhje-rizgjedhje të
mësimdhënësit për lëndët: Menaxhimi hotelier, Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe 
Menaxhimi restorantor në përbërje:

1. Prof. Dr. Afrim Alili– kryetar, profesor ordinar, Fakulteti Ekonomik, Universiteti  i Tetovës, 
2.Prof. Dr. Naume Marinoski,anëtar, profesor ordinar, Fakulteti i Turizmit dhe hotelierisë Ohër,
Universiteti Sveti Kliment Ohridski- Manastir dhe,
3.Prof. Dr. Liljana Batkoska– anëtar, profesor ordinar, Fakulteti i Turizmit dhe hotelierisë 
Ohër, Universiteti Sveti Kliment Ohridski- Manastir

Pas marrjes së konfirmimit se jemi anëtar të Komisioni Recensues, të zgjedhur prej Këshillit
Mësimor – Shkencor të Fakultetit Ekonomik tё Universitetit Shtetëror të Tetovës për të shqyrtuar
dhe për të vlerësuar krijimtarinë shkencore e profesionale dhe veprimtarinë shkencore të
kandidatit Doc. Dr. Mislim Zendeli, që ka konkurruar në konkursin e shpallur në gazetat “Koha ”
dhe “Nova Makedonija” më 31.01.2018 për mësimdhënës në lëndët: Menaxhimi hotelier, 
Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe Menaxhimi restorantor, kemi kënaqësinë të paraqesim 
këtë:

R E F E R A T
PËR ZGJEDHJEN –RIZGJEDHJEN E NJË MËSIMDHËNËSI PËR LËNDËT MENAXHIMI I 
BURIMEVE NJERËZORE, MENAXHIMI HOTELIER DHE MENAXHIMI RESTORANTOR 
NË FAKULTETIN EKONOMIK NË UNIVERSITETIN Е TETOVËS

Komisioni në fjalë, pasi kontrolloi materialet e dorëzuara, konstatoi se në konkurs si kandidat i
vetëm është paraqitur Dr. Mislim Zendeli i punësuar në marrëdhënie të rregullt pune, si Docent 
në Fakultetin Ekonomik të Universitetit  të Tetovës.
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Kandidati: Dr.Sc Jeton Zuka
E-mail:jetonzuka  @live.com,Mobile : 070 409885
Datëlindja dhe vendi: 12.05.1980 në Shkup, R. e Maqedonisë
Edukimi universitar dhe kualifikimi:

- 2017 Doktor i shkencave ekonomike, Fakulteti ekonomik – Prilep, Universiteti “Sh. 
Kliment i Ohrit”Manastir (Drejtimi menaxhment) 

- 2011  Magjistër  i  menaxhimit  të  burimeve  njerëzore, Instituti  për  kërkime  Socio-
politike dhe Juridike, Universiteti “Sh. Kirili dhe Metodi”  Shkup 

- 2004  –  Fakulteti  filologjik  “Bllazhe  Koneski”,   Universiteti  “Sh.  Kirili  dhe  Metodi”
Shkup, Dega Albanologji.

Përvoja profesionale:
- 2007 dhe aktualisht i punësuar në Ministrinë e bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së 

ujërave, Shkup

Publikimet shkencore:

1. Jeton  Zuka (2014),  “Changes  and  their  impact  on  the  operation  of  public
administration in Republic of Macedonia”, International Scientific Conference “Global
change: Economic and legal impact”, Tirana, Albania, 20 April 2014

2. Jeton Zuka(2014),  “Foreign direct investment and the impact on economic growth in
the  Republic  of  Macedonia”,  International  conference  “SMEs  Development  and
innovation: Building competitive future on south-eastern Europe” Ohrid, Macedonia, 3-4
October, 2014

3. Jeton  Zuka(2015),  “The  high  rate  of  unemployment  in  Republic  of  Macedonia”,
Regionalna nauçna konferencija – ERAZ 2015, “Odrzivi ekonomski razvoj – savremeni I
multidisiplinarni pristupi” Beograd, Srbija, 11 Jun 2015

4. Jeton  Zuka(2016),Влијанието  на  надворешните  промени  врз  компаниите  во
Република Македонија„ - „Седма меѓународна научна конференција „Меѓународен
дијалог: Исток – Запад„ Свети Николе, 15.04.2016

5. Jeton  Zuka(2016),The  role  of  the  leader  in  the  success  of  the  changes  in  an
organization” International scientific conference “Management 2016”, Belgrade, 05-06.
05. 2016

6. Jeton Zuka, “The role of the leader in the success of the changes in an organization” (ed)
Zoran Cekervac, 2 L Belgrade: MESTE, July 15, 2016 MEST Journal, Vol. 4, pp. 176-
184

7. Jeton  Zuka(2017),  @The  characteristics  of  management  of  small  and  medium
enterprises  in  the  Republic  of  Macedonia”,  International  scientific  conference  on
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economics  and  management  “EMAN  2017:  Globalization  challenges”,  Ljubljana,
Slovenia, March 30, 2017 

I. TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ZHVILLIMI PROFESIONAL

A. Të dhënat themelore

Kandidati Mislim Zendeli është i lindur më 05.11.1959 në f.Lises, Tetovë ku dhe e kryen 
shkollën e fillore dhe të mesme me sukses të shkëlqyeshëm në kontinuitet. Shkollimin e 
mëtutjeshëm e vazhdon në Fakultetin për turizëm dhe hotelieri në Ohër, ku dhe diplomon.
Në vitin shkollor 2002/2003 regjistron studimet posdiplomike në Fakultetin Ekonomik pranë 
Universitetit të Prishtinës dhe pas dhënies me sukses të provimeve në vitin 2009 me sukses e 
mbron punimin e magjistraturës me titull: “Ndikimi i menaxhmentit të burimeve njerëzore në
rezultatet afariste të ndërmarrjeve hoteliero-turistike në rajonin e Pollogut” dhe fiton 
gradën shkencore magjistër i shkencave ekonomike. 
Në vitin 2009, fillon shkollën e doktoraturës në Fakultetin e turizmit dhe hotelerisë në Ohër, 
doktoron  në vitin 2011, në temën: “Sjellja organizative tek subjektet hoteliere të Republikes 
së Maqedonisë” dhe fiton gradën  Doktor i Shkencave në fushën e turizmit dhe hotelerisë.

B. Marrja e thirrjeve mësimore

Në vitin akademik 2008/2009: është zgjedhur asistent në fushën e turizmit në Fakultetin 
ekonomik pranë UT-së.
Në vitin akademik 2012/2013është zgjedhur në thirrjen mësimore-shkencore Docent për lëndët
Menaxhimi hotelierdhe Menaxhimi  I burimeve njerëzorenë Programin studimor Turizëm 
pranë Fakultetit  ekonomik, UT.

II. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

Gjatë viteve akademike të periudhës 2012-2018  në Fakultetin ekonomik dr. Mislim Zendeli 
ka ligjëruar lëndët në ciklin e parë të studimeve: Bazat e menaxhimit, Menaxhimi me burimet 
njerëzore, Menaxhimi restorantor, Zhvillimi I turizmit të qëndrueshëm, Menaxhimi me 
prodhimin e ushqimit, Menaxhimi strategjik Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore, 
Menaxhimi strategjik në turizëm, Menaxhimi me cilësinë. 

Në përputhje me Rregulloren dhe procedurën për zgjedhjen në thirrjet mësimore-,
shkencore, mësimore-profesionale dhe thirrjeve për bashkëpunëtor në Universitetin e
Tetovës (Buletini i universitetit), kandidati dr. Mislim Zendeli  ka realizuar gjithsej 122,1 pikë.

III.VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE
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Krahas angazhimit në procesin mësimor, kandidati është marrë vazhdimisht me
realizimin e veprimtarisë hulumtuese shkencore në fushën e shkencave ekonomike, gjegjësisht
në lëmin e turizmit dhe ekonomi biznesit.
Veprimtaria shkencore-hulumtuese e kandidatit përbëhet nga artikuj shkencorë të botuar
në revista shkencore ndërkombëtare, me pjesëmarrje në tubime shkencore. Kjo veprimtari e
kandidatit është paraqitur si më poshtë:
A. Artikuj shkencorë

1. Organizational behavior in the Macedonian Hotel business.- International Journal
of Business and Management,-on line, 2012 

2. Work motivation and work satisfaction in the hotel business in Macedonia. -1-St
International  Scientific  Conference  “South-East  European  Countries  towards
European Integration” Economic Faculty- Elbasan, 2012, R. e Shqiperise.

3. Decentralization  and  cultural  tourism:  with  specific  reference  to  the
Munipacipality of Tetova.- Revista e Fakultetit Ekonomik, 2013, R. e Shqiperise. 

4. Job  satisfaction  in  relation  to  income,  gender  and  age  among  employees  in
Macedonian  hotel  business,  Konferenca  "The  challenges  of  today"  2013,
Hrvatska.

5. Organizational  behavioral  aspects  of  hotel  employees  in  enterprises  in  the
Republic  of  Macedonia,  Economic  Vision,  Fakulteti  Ekonomik,  UT,  1/2014,
Tetove.

6. Measuring the factors that contribute to the quality of services in the restaurants in
Republic of Macedonia, European Journal of Economics and Business Studies, 
ISSN 2411-4073 (online),  2017, Vol. 9, Nr. 1

B. Tubime shkencore

1. 1-St International Scientific Conference “South-East European Countries towards
European Integration” Economic Faculty- Elbasan, 2012, R. e Shqiperise.

2. Trashëgimia  kulturore,  gjenerator  i  zhvillimit  të  turizmit  të  qëndrueshëm  në
Maqedoninë, Veriperëndimore. - Konferenca shkencore organizuar nga Instituti i
Trashegimise  Shpirterore  dhe  Kulturore  te  Shqiptareve  ne  Struge,  2012,  R.  e
Maqedonise.

3. International  Conference  on  Business  Management,  Economics  and  Finance
(ICBMEF) , 2012  Измир- Турција

4. Prva međunarodna znanstveno-stručna konferencija Konferenciјa "Izazovi
5. današnjice" 2013, Hrvatska.
6. Konferenca e tretë e fakultetit Ekonomik pranë UT, 2015
7. The 3d Tourism Conference “Cultural Tourism across Borders” - CTAB 2013,

Shkoder, Albania
8. 13th International Conference on Social Sciences, Vienna 2017.

C. Projekte
Anëtar i ekipit të  ekspertëve në përpilimin e Strategjisë së zhvillimit të turizmit në Komunën 
eTetovës.

Në bazë të dokumentacionit të shqyrtuar, Komisioni recensues konstaton veprimtarinë
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hulumtuese-shkencore në periudhën e kaluar që është me rëndësi esenciale për vlerësimin e
kandidatit për veprimtarinë hulumtuese-shkencore.
Në përputhje me Rregulloren dhe procedurën për zgjedhjen në thirrjet mësimoreshkencore,
shkencore, mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin Shtetëror të
Tetovës (Buletini i i universitetit), kandidati Dr. Mislim Zendeli ka realizuar gjithsejtë 21 pikë 
nga veprimtaria shkencore-hulumtuese.
IV.VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
• Anëtar në komisionin për përgatitjen e elaborateve të programeve studimore të ciklit të
parë të Fakultetit Ekonomik;
• Anëtar në komisionin për përgatitjen e elaborateve të programeve studimore të ciklit të
dytë të Fakultetit Ekonomik;
• Anëtar në komisionin për përgatitjen e elaborateve të programeve studimore të ciklit të
tretë të Fakultetit Ekonomik;
• Anëtar i komisionit për evaluim të Universitetit Shtetëror të Tetovës 2010/11
• Anëtar në komisionin për përgatitjen e elaborateve të programeve studimore të ciklit të
parë të Fakultetit Ekonomik;
• Anëtar në komisionin për përgatitjen e elaborateve të programeve studimore të ciklit të
dytë të Fakultetit Ekonomik;
• Promovim i Fakultetit Ekonomik për vitet akademike:  2011/2012
Në përputhje me Rregulloren dhe procedurën e zgjedhjes në thirrjet mësimore-shkencore,
shkencore, mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin Shtetëror të Tetovës
(Buletini i universitetit), kandidati Dr. Mislim Zendeli ka realizuar gjithsej 31 pikë nga 
veprimtariaprofesionale-aplikative.

V. VEPRIMTARIA NGA INTERESI MË I GJËRË

• Anëtar i këshillit organizues të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit
Ekonomik 2013/2014; 2014/2015, Universiteti Shtetëror i Tetovës
• Anëtarë i komisionit për rangim të studentëve në nivel universitar, për vitet akademike
2010/2011; 2011/2012; 2012/2013, në Universiteti Shtetëror i Tetovës
• Anëtarë komisioni në Fakultetit Ekonomik për ciklin e parë të studimeve dhe për ciklin e
dytë, Universiteti Shtetëror i Tetovës
Në përputhje me Rregulloren dhe procedurën për zgjedhjen në thirrjet mësimore-shkencore, 
mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin Shtetëror të
Tetovës (Buletini i universitetit), kandidati Dr. Mislim Zendelika realizuar gjithsej 19 pikë nga
veprimtaria me interes më të gjerë.

VI. FORMULARI PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN
MËSIMORE-SHKENCORE
Në shtojcat e mëposhtme është bashkangjitur formulari për raportin e zgjedhjes në
thirrjen mësimore-shkencore. Kandidati Dr. Mislim Zendeli ka grumbulluar gjithsej 193,1pikë, 
edhe atë për: veprimtarinë mësimore-arsimore 122.1pikë, veprimtarinë shkencore-hulumtuese 31
pikë, veprimtarinë profesionale-aplikative 21 pikë dhe veprimtarinë me interes më të gjerë 19
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pikë.

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIN PËR
ZGJEDHJENNË THIRRJE

PIKË

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 122.1

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 31

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 21

VEPRIMTARIA ME INTERES MË TË GJËRË 19

Gjithsej 193,1

PËRFUNDIMI DHE PROPOZIMI
Në bazë të pasqyrës së prezantuar më lartë, si dhe nga të dhënat në shtojcë, Komisioni
Recensues i vlerëson pozitivisht aktivitetet në veprimtaritë mësimore-arsimore, 
shkencorehulumtuese, profesionale-aplikative dhe veprimtarinë me interes më të gjerë dhe 
konstaton se kandidati Dr. Mislim Zendeli në përputhje me Rregulloren për kriteret dhe 
procedurën për zgjedhje në thirrjet mësimore-shkencore, shkencore-mësimore, shkencore, 
mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorit në Universitetin Shtetëror të Tetovës (Buletini i 
universitetit), ka grumbulluar gjithsej 193,1pikë nga referencat profesionale, me këtë e ka 
tejkaluar numrin minimal të pikëve që duhet të realizohen, për zgjedhjen në thirrjen mësimore-
shkencore profesor inordinar.
Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme për aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit,
Komisioni Recensues konstaton se: Dr. Mislim Zendeli posedon cilësi shkencore-profesionale 
dhe në bazë të Ligjit për Arsim të Lartë të Republikës së Maqedonisë, në përputhje me 
Rregulloren për kriteret e veçanta për procedurën për zgjedhje në thirrjet mësimore-shkencore, 
mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorit në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ai i plotëson
të gjitha kushtet për t’u zgjedhë në thirrjen që ka konkurruar.
Komisioni Recensues ka nderin dhe kënaqësinë t’i propozojë Këshillit të Rektoratit të
Universitetit Shtetëror të Tetovës, që kandidati Dr. Mislim Zendeli të zgjidhet në thirrjen 
mësimore shkencore PROFESOR INORDINAR për lëndët: Menaxhimi hotelier, Menaxhimi 
i burimeve njerëzore dhe Menaxhimi restorantor.

Komisioni recenzues
1. Prof.Dr. Afrim Alili– kryetar,

_______________________________

2. Prof. Dr. Naume Marinoski – anëtar

________________________________
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3. Prof. Dr. Liljana Batkoska– anëtar

___________________________________

SH T O J C Ë
KRITERET PËR VLERËSIMIN DHE REALIZIM TË KANDIDATËVE PËR 
ZGJEDHJEN NË THIRRJE MËSIMORE-SHKENCORE PJESË PËRBËRËSE E 
RREGULLORES PËR KRITERET  PËR ZGJEDHJE NË THIRRJE MËSIMORE-
SHKENCORE, THIRRJEMËSIMORE-PROFESIONALE DHE THIRRJE 
BASHKËPUNËTORI 

Kandidati: Mislim Sadik Zendelii
(emri, emri i prindërit dhe mbiemri)
Institucioni: Fakulteti Ekonomik-UT, Tetovë
(emri i fakultetit/institucioni)

I. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

Nr. Rend. Emri i aktivitetit Pikët
I. Mbajtja e ligjëratave
(lëndët ne ciklin e parë të studimeve)
Programi studimor Turizëm

I.1 Parimet e menaxhimit 3x15x0,04
I.2 Menaxhimi i burimeve njerëzore 3x15x0,04
I.3 Menaxhimi hotelier 3x15x0,04
I.4 Menaxhimi restorantor 3x15x0,04
I.5 Menaxhimi i prodhimit të ushqimi 3x15x0,04
I.6 Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm 3x15x0,04

13,8x5=69
Programet studimore: Turizëm, Ekonomi dhe 
biznes, Marketing menaxhment dhe Financa 
kontabilitet

I.8 Menaxhimi strategjik 3x15x0,04
1,8x3=5,4

Programi studimor ekonomi biznes
I.9 Menaxhimi i burimeve njerëzore 2x15x0,04

1.2x4=4,8
II. Mbajtja e ligjëratave
(lëndët ne ciklin e dytë të studimeve)

I.10 Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore 3x15x0,05
I.11 Menaxhimi strategjik 3x15x0,05
I.12 Menaxhimi cilësisë 3x15x0,05
I.13 Menaxhimi strategjik i turizmit 3x15x0,05

2,25x4=9
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I.14 Konsultimet me studentët Pikët
Programi studimor Turizëm
Parimet e menaxhimit 4x40x0,002=3.2
Menaxhimi i burimeve njerëzore 4x20x0,002=1.6
Menaxhimi hotelier 4x20x0,002=1.6
Menaxhimi restorantor 4x20x0,002=1.6
Menaxhimi i prodhimit të ushqimi 4x20x0,002=1.6
Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm 4x20x0,002=1.6
Programi studimor Marketing menaxhment
Menaxhimi strategjik 2x50x0,002=2,0
Programi studimor ekonomi biznes
Menaxhimi i burimeve njerëzore 2x50x0,002=2,0
Menaxhimi strategjik 2x50x0,002=2,0
Programi studimor Financa dhe kontabilitet
Menaxhimi strategjik 2x60x0,002=2,4
Studimet master
Menaxhimi strategjik I burimeve njererzore 4x20x0,003=2,4
Menaxhimi strategjik I turizmit 4x2x0,003=0,24

Përgatitje e lëndës së re Pikët
Përgatitje e lëndës së re (ligjerata) 9x1=8
Përgatitje e lëndës së re (ushtrime) 6x0,5=3

3+8=11
Mentor i Temave të magjistraturës
Tema të magjistraturës 4x1=4
Anëtar i komisionit për mbrojtje të temave të
Magjistraturës
Komision për tema magjistrature 29x0,3=8,7
Skripta të brendshme për ligjërata
Agjencite turistike dhe turoperatorët 4
Menaxhimi hotelier 4
Menaxhimi restorantor 4
Menaxhimi I prodhimit te ushqimit 4
Menaxhimi strategjik i burimeve njerëzore 4

122,1

II. VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Nr. Ren. Aktiviteti Pikët
II. Tezat e mbrojtura

II.1 Measuring the factors that contribute to the quality of 
services in the restaurants in Republic of Macedonia, 
ICSS XIII Vienna, 2017 

3

II.2 Organizational behavioral aspects of hotel employees in 4
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enterprises in the Republic of Macedonia, Economic 
Second international scientific conference, Faculty of 
Economics, Tetove, 2014

II.3 Job satisfaction in relation to income, gender and age 
among employees in Macedonian hotel business The 
Challenges of today, tourism and local development, I 
conference Sibenik, 2013,

4

II.4 “Decentralization and cultural tourism: with specific 
reference to the Munipacipality of Tetova”The 3d 
Tourism Conference “Cultural Tourism across Borders” 
- CTAB 2013, Shkoder, Albania

4

Artikuj me rezultate shkencore origjinale, të
publikuara në revistë shkencore/profesionale

Artikuj me rezultate shkencore origjinale, të
publikuara në revistë shkencore ndërkombëtare

II.5 Measuring the factors that contribute to the quality of
services in the restaurants in Republic of Macedonia, 
European  Journal  of  Economics  and  Business
Studies,Vol 9 No 1 2017

4

II.6 Organizational behavioral aspects of hotel employees in
enterprises  in  the  Republic  of  Macedonia,  Economic
Vision, Fakulteti Ekonomik, UT, 1/2014, Tetovë.

4

II.7 “Decentralization and cultural tourism: with specific 
reference to the Munipacipality of Tetova”Magazine of 
Social Sciences “Vizione”ISSN: 1409-8962- printed 
form, IADC, Skopje, botimi ne proces.

4

II.8 “Job satisfaction in relation to income, gender and age 
among employees in Macedonian hotel business”, 
Zbornik radova Veleucilista u Sibeniku, ISSN 1846-
6699, god.7 br. 4/2013 

3

II.9 The role of family hotel and restaurant business in 
encouraging the positiv growth of the employment rate 
in the R. of Macedonia, Revista CRC-Journal, ISSN 
1857- 9744, botimi ne proces.

4

31

III. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
Nr. Ren. Aktiviteti Pikët
III. Koordinator për përgatitjen e elaboratit për

program të ri studimor
III.1 Studime të ciklit të parë 2
III.2 Studime të ciklit të dytë 2
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Aktivitete ekspertizash
III.4 Anëtar i ekipit të  ekspertëve në përpilimin e Strategjisë

së zhvillimit të turizmit në Komunën e Tetovës
4

III.5 Bashkëpunëtor profesional dhe realizues i programeve 
trajnuese "Ecolog Culinary Trainee program", Co 
Ecolog, Tetove 2015  /2016

4

III.6 Bashkëpunëtor profesional dhe realizues i programeve 
trajnuese  " Ecolog Hospitality Supervisor Trainee 
Program" Co Ecolog, Tetove  2015  /2016

4

III.7 Promovim i Fakultetit ekonomik për vitin
akademik:2010/2011

1

21

IV. VEPRIMTARIA ME INTERES MË TË GJËRË
Nr. Ren. Aktiviteti Pikët

IV.1 Anëtar i këshillit organizues të Konferencës
Shkencore Ndërkombëtare 

4x0,5=2

IV.2 Anëtar i komisionit të Fakultetit Ekonomik për
ciklin e parë të studimeve dhe për ciklin e dytë

4

IV.3 Përgjegjës i programit studimor turizëm 2x1=2
IV.4 Përgjegjës i studimeve të masterit 2x1=2

9
19

Tetovë, 10.03.2018 Komisioni recenzues

1. Prof.Dr. Afrim Alili– kryetar,

_______________________________

2. Prof. Dr. Naume Marinoski – anëtar

________________________________

3. Prof. Dr. Liljana Batkoska– anëtar

___________________________________
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Në pajtim me nenin 132 të Ligjit për arsimin e lartë; nenet 17, 73, 75 dhe 76 të Rregullores për
kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet  mësimore-shkencore,  shkencore,  dhe
mësimore-profesionale të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve në Universitetin e Tetovës,
nr. 02-3702/1, të datës 12.6.2014; në lidhje me konkursin për zgjedhje në thirrje mësimore-
shkencore  dhe  thirrje  për  bashkëpunëtorë,  të  publikuar  më  31.1.2018,  në  gazetat  e
përditshme "Koha" dhe "Nova Makedonija", si dhe në faqen zyrtare të Universitetit të Tetovës:
www.unite.edu.mk; si dhe Vendimin për emrimin e Komisionit recensues, nr. 02-1137/1, më
datë  06.3.2018,  me  propozimin  e  Këshillit  mësimoro-shkencor  të  Fakultetit  Ekonomik  të
Universitetit të Tetovës, të miratuar në mbledhjen e Këshillit të Rektoratit, të mbajtur më datë
27.2.2018, paraqesim këtë: 

RAPORT RECENSUES

Për zgjedhjen e një kandidati asistent-doktoratant për lëndët në fushën e ekonomisë 

Në konkursin e shpallur për përzgjedhje të një asistenti-doktorant (një kryerës), shpallur më
datën 31.1.2018, konkuruan tre kandidatë, si më poshtë: 

Mr. Cutka Jovanovska,
Mr. Gojart Kamberi,
Mr. Sherif Abdullahi.  

Komisioni vlerësues pas shqyrtimit të hollësishëm të dokumentacionit të paraqitur për secilin
nga kandidatët,  në vazhdim paraqiti  të  dhëna koncize të raportit që dalin nga vlerësimi i
hollësishëm i kualifikimeve dhe kompetencave të kandidatëve të paraqitur.

Në bazë të nenit 132, paragrafët 5 dhe 6 të Ligjit për arsimin e lartë, raporti recensues do të
përmbajë një vlerësim të arritjeve shkencore, profesionale, pedagogjike dhe të arriturave të
tjera të kandidatëve, të cilat janë të rëndësishme për përcaktimin e kërkesave për zgjedhje për
thirrjen asistent-doktorant për lendët në fushën e ekonomisë, si dhe propozimin dhe mendimin
për  thirrjen përkatëse.  Do të  vlerësohen të  arriturat  e  tërësishme shkencore,  profesionale,
pedagogjike dhe të tjera të kandidatëve nga fillimi i karrierës së tyre deri në datën e aplikimit,
bazuar  në  dokumentacionin  e  dorëzuar  që  është  i  rëndësishëm  për  zgjedhjen  e  thirrjen
përkatëse.

http://www.unite.edu.mk/


I. KUALIFIKIMET MËSIMORE-SHKENCORE, PROFESIONALE DHE PEDAGOGJIKE 

Mr. Cutka Jovanovska

I.1.  Kompetencat  e  fituara profesionale përmes edukimit  formal që janë të
rëndësishme për zgjedhje në thirrjen përkatëse 

Kandidatja  mr.  Cutka Jovanoska u diplomua dhe magjistroi  në Universitetin "Shën Kirili  e
Metodi" në Shkup, ka arritur sukses mesatar në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve prej 9.1.
Magjistroi  në  Fakultetin   Ekonomik  në  Universitetin  "Shën.  Kirili  dhe  Metodi  "Programi  i
studimit  MBA-menaxhmenti,  dhe  pas  dhënies  së  të  gjitha  provimeve  me  sukses  të
shkëlqyeshëm e mbrojti punimin e magjistraturës me temë: "Sipërmarrësia sociale: procesi
drejtues në themelimin dhe në fazën e hershme të zhvillimit të ndërmarrjeve shoqërore", para
Komisionit  tre   anëtarësh  në  përbërje:  akademiku  Taki  Fiti  (mentor),  prof.  Dr.  Lubomir
Drakulevski dhe prof. Dr. Risto Hristov, ku mori titullin magjistër i shkencave  ekonomike nga
fusha e MBA-Menaxhmentit. 

Kandidatja  është  regjistruar  në  studimet  e  doktoraturës  në  Fakultetin  e  Ekonomisë  në
Universitetin "Shën Kirili e Metodi", programi studimor: Shkencat ekonomike, nën mentorimin
e akademikut Taki Fiti.

Kandidatja gjatë arsimimit të saj  formal u paajis me kompetenca profesionale në fushën e
ekonomisë,  të  mbizotëruara  me  qëndrimet  teorike  të  ekonomisë,  zhvillimit  ekonomik,
zhvillimit  të  qëndrueshëm,  të  menaxhimit;  posedon  kompetenca  për  strukturimin,
funksionimin  dhe  zhvillimin  e  subjekteve  juridike  dhe  ekonomike,  rëndësinë  e  kulturës
organizative,  analizën  strategjike,  menaxhimin  e  njohurive  të  burimeve  njerëzore,
menaxhimin e sistemeve të informacionit në bizneset moderne, posedon njohuri të thella të
lëmive  specifike  të  funksionimit  të  ndërmarrjeve,  menaxhimin  financiar  dhe  financat  e
korporatave,  menaxhimin  e  marketingut,  menaxhim  me  bizneset  e  vogla,  sipërmarrjet.
Kandidatja  ka  njohuri  të  thella  për  sipërmarrjet  sociale  si  një  koncept  relativisht  i  ri  për
menaxhimin e ndërmarrjeve shoqërore, si  dhe ndikimin e tyre në reduktimin e problemeve
sociale, me theks të veçantë në ekonomitë në zhvillim, të tilla si në Republikën e Maqedonisë.

Kandidatja  mr.   Cutka  Jovanoska  vazhdoi  shkollimin  e  saj  në  studimet  e  doktoraturës  në
programin  e  studimeve  të  shkencave  ekonomike,  ku  fiton  njohuri  të  thella  në  fushën  e
mikroekonomisë,  makroekonomisë,  ekonomisë  rajonale  dhe  të  ekonomisë  së  aplikuar,
zhvillimit të qëndrueshëm, rregullimit shtetëror të biznesit, sipërmarrjes dhe inovacionit, dhe
të ngjashme.



I.2. Kompetencat pedagogjike 

Kandidatja përmes qasjes multidisiplinare gjatë arsimimit të saj dhe përmes përvojës në punë
fitoi shumë kompetenca pedagogjike dhe didaktike në arsimin e lartë. Ajo posedon njohuri të
thella  në  fushën  e  didaktikës,  parimet  e  përgjithshme  dhe  specifike  metodologjike  dhe  të
metodave  që  janë  të  qenësishme në  didaktikën e  arsimit  të  lartë.  Ajo  e  filloi  praktikën  e
shkollimit  të  lartë  në  Fakultetin  e  Filologjisë  në  Universitetin  "Shën  Kirili  dhe  Metodi",  si
demonstratore për lëndët në fushën e metodologjisë së mësimdhënies. Ajo vazhdoi përvojën
pedagogjike në Universitetin e Tetovës, ku ajo ishte angazhuar si bashkëpunëtore nga muaji
prill  i  vitit  2008  deri  në  paraqitjen  e  aplikacionit.  Kandidatja  ka  karakteristikat  e  një
mësimdhënëse   efektive  (aftësi  metodike-didaktike,  realizim  të  suksesshëm  të  detyrimeve
pedagogjike, aftësi për menaxhim me përmbajtjet e mësimdhënies, organizim të mirë, aftësia
për transferim të suksesshëm të njohurive, bashkëpunimi efektiv me studentët etj.). Kandidatja
ka qenë e angazhuar si bashkëpunëtore në lëndët mësimore nga fusha metodike-didaktike.
Për bashkëpunimin e suksesshëm dhe për kompetencat pedagogjike të kandidates konfirmon
edhe rekomandimi i prof. dr. Stojka Bojkovskës. 

I.3. Kompetencat kërkimore-shkencore

Ajo  punën  kërkimore  e  filloi  gjatë  studimeve  përmes  një  qasjeje  serioze  në  përgatitjen  e
punimeve  profesionale,  veçanërisht  gjatë  studimeve  pasuniversitare,  të  cilat  janë  në
bashkëngjitje të aplikimit. 

Nga  dokumentacioni  i  dorëzuar  mund  të  vërtetohet  gjithashtu  se  kandidatja  ka  qenë  e
angazhuar  si  bashkëpunëtore  në  lëndët  mësimore  në  fushën  e  metodologjisë  së  punës
shkencore dhe kërkimore që konfirmon se ajo posedon njohuri teorike në fushën e metodave
kërkimore-shkencore  për  të  cilat  qartë  mund  të  shihet  se  i  zbaton  në  mënyrë  solide  në
dokumentet e bashkangjitura. 

Punimet profesionale 

Kandidatja i ka dorëzuar këto punime profesionale që i ka publikuar gjatë studimeve të saj
pasuniversitare. 

1. „Qasjet themelore gjatë themelimit të biznesit në Republikën e Maqedonisë“, disciplinë
e lendës Menaxhmenti i biznesit të vogël, nën mentorimin e prof. dr. Bobek Shuklev,
Fakulteti Ekonomik, Universiteti “Shën Kirili dhe Metodi”, Shkup, 2013. 

2. „Faktorët  që  sjellin  deri  në  motivimin  e  kuadrit  akademik  në  arsimimin  e  lartë
shtetëror në Republikën e Maqedonisë“, në lëndën e Menaxhmentit, nën mentorimin e
prof.  dr.  Bobek  Shuklev,  Fakulteti  Ekonomik,  Universiteti  “Shën  Kirili  dhe  Metodi”,
Shkup, 2014. 



3. „ Marrëveshja psikologjike - koncepti thelbësor në sjelljen organizative ",  disiplinë e
lëndës Sjellja organizative, nën mentorimin e prof. Dr. Ljubomir Drakulevski, Fakulteti
Ekonomik, Universiteti "Shën. Kirili dhe Metodi ", Shkup, 2014. 

4. "Sistemi për pagesën e të punësuarve si ofrues të shërbimeve publike në institucionet e
arsimit  të  lartë  në  Republikën  e  Maqedonisë", në  lëndën  Menaxhimi  i  burimeve
njerëzore nën mentorimin e prof. dr. Kiril  Postolov,  Fakulteti Ekonomik, Universiteti
"Shën Kirili dhe Metodi ", Shkup, 2014. 

5. Doracak për punimin e punimeve të diplomave, Universiteti Shtetëror në Tetovë, 2010.
Available at http://docplayer.net/35807664- Universiteti Shtetëror i Tetovës, Fakulteti
Ekonomik.html

Publikimi i punimeve në konferenca shkencore ndërkombëtare

Kandidatja i  dorëzoi këto punime të publikuara në revista dhe publikime nga konferencat
shkencore ndërkombëtare: 

1.  "Bashkimi  i  kategorisë  ekonomike  dhe  logjike-financiare  -  përcaktuesi  themelor  i
procesit  bashkëkohor  të  integrimit",  me  bashkëautorë  S.  Tomovski  dhe  I.  Tairi,
Konferenca e XIX Ndërkombëtare Shkencore, Fakulteti i Ekonomisë në Suboticë. 2014
Available at http://www.ef.uns.ac.rs/sm2014/download/Agenda-SM2014.pdf.  

Në këtë punim është përpunuar materia e kontabilitetit bashkëkohor-financiar, e cila është
inkorporuar në mënyrë të suksesshme, kronologjike dhe sistematike në kuadër të proceseve
moderne  të  integrimit.  Në  këtë  punim  bëhet  fjalë  mbi  çështjet  profesionale  që  lidhen
drejtpërdrejtë me jetën ekonomike brenda kuadrit të një ekonomie kombëtare dhe gjerësisht
në institucionet e saj, e cila nuk duhet të integrohen me organizimin politik të shtetit. Përveç
kësaj,  një vëmendje e veçantë i  kushtohet vendit,  rolit dhe rëndësisë së kontabilitetit si  një
sistem, instrument i të dhënave në sistemin e informacionit të kontabilitetit dhe në proceset
moderne  teknike,  teknologjike  dhe  integruese  për  arritjen  e  konkurrencës  adekuate  dhe
efikasitetit ekonomik. Potencohet nevoja e njëtrajtshmërisë, unitetit dhe unifikimi i treguesve
ekonomikë, kontabël dhe financiarë dhe vlerave në kushtet e reja të "ekonomisë globale" si
përcaktues  kryesor  i  evolucionit  në  mjedisin  modern socio-ekonomik,  në  të  cilin  subjektet
kombëtare të  punës  veprojnë në mënyrë të  pavarur nga shteti,  në  kuptimin e  gjenezës  së
ekonomisë së tyre kombëtare. 

2.  „ Izolimi i efekteve të ndryshimit të vlerës së parave në të dhënat kontabël-financiare
të  ndërmarrjeve",  në  bashkëautorësi  me  S.  Tomovski  dhe  A.  Alili,  Konferenca  II

http://www.ef.uns.ac.rs/sm2014/download/Agenda-SM2014.pdf
http://docplayer.net/35807664-


shkencore  ndërkombëtare  "Ekonbiz",  3  dhe  4  korrik,  Bjelinë.  Botuar  në  revistën
Ekonomist  për  teorinë  ekonomike,  nr.  17,  f.  50-62.,  2014.  Available  at
http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist17.pdf

Ndryshimi  i  vlerave të  parave në kontekstin e  lëvizjeve  moderne monetare dhe financiare
është përcaktuesi themelor në të cilin bazohet materiali i tërësishëm që përpunohet në punim.
Është  prezentuar  gjeneza  dhe dukuria e  masës  monetare,  në  kushtet  e  të  ashtuquajturës.
"Vlefshmëria  e  Artë",  pastaj  fenomeni  i  të  ashtuquajturit  "Zëvendësuesit  e  parave",
respektivisht  kartëmonedhave të tanishme dhe shumë aktuale.  Në këtë punim theksohet se
trajtimi financiar dhe kontabël i efekteve të ndryshimit në vlerën e parasë shënon një zhvillim
të gjatë historik dhe se ka pasoja të shumta që dalin, veçanërisht për shkak të tendencave
inflacioniste.  Pa mos hyrë  në  diapazonin më të  gjerë  të  dallimeve konceptuale  (inflacioni,
deflacioni, zhvlerësimi, rivlerësimi, kursi devizor, zhvlerësimi- vlerësimi i njësive monedhave)
në kuadër të punës është përpunuar materia në lidhje me shfaqjen e fenomenit të inflacionit,
shkaqet dhe llojet e inflacionit, efektet e tendencave të inflacionit, dhe në veçanti: vendi, roli
dhe rëndësia e metodave për izolimin e efekteve të ndryshimit në vlerën e parave në treguesit
e kontabilitetit financiar, tregues dhe indikatorë në sektorin e kontabilitetit të ndërmarrjes.  

3. "Roli  i  implikimeve  psikologjike  si  koncept  thelbësor  në  procesin  e  zvogëlimit  të
rrezikut  gjatë  menaxhimit  të  subjektit  juridik-ekonomik",  në  bashkëautorësi  me  S.
Tomovski  dhe I.  Tairi.  Takimi i  III-të  Ndërkombëtar Shkencor "Econbiz",  18 dhe 19
korrik,  Bjeljinë.  Botuar  në  New  Economist  –  revistë  për  Teorinë  dhe  praktikën
ekonomike,  nr.  19,  f.  228-238.  2015.   Available  at
http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist19-.pdf.

Punimi fokusohet në konceptin relativisht të ri të kontratave psikologjike dhe rolin e tyre në
sjelljen organizative, respektivisht në uljen e rreziqeve në menaxhimin e subjekteve juridike-
ekonomike. Në mënyrë të qartë dhe koncize, është bërë një përpjekje serioze për të sqaruar
nocionin,  kuptimin  dhe  funksionin  e  kontratave  psikologjike,  kënaqësinë  e  punës,  si  dhe
lidhshmëria e korrelacionit të njësive të veçanta organizative juridike-ekonomike. Një vend i
veçantë  i  kushtohet:  besimit  si  një  komponent  i  kontratave  psikologjike,  natyrës  së  tyre,
shkëmbimit  të  ndërsjellë,  faktorëve  që  çojnë  në  formimin  e  kontratave  psikologjike,  në
procesin  e  krijimit  të  tyre  dhe  në  rolin  e  tyre  në  uljen  e  rreziqeve  gjatë  menaxhimit  me
subjeketet  juridike-ekonomike.  Janë prezentuar rezultatet e hulumtimit të kryer mbi matjen
e përmbajtjes dhe funksionin e kontratave psikologjike.  

4. „ Sistemet  moderne  të  informacionit  kontabël  dhe  financiar  si  koncept  thelbësor  i
qeverisjes efikase të një subjketi të biznesit në kushtet e globalizimit ekonomik",  në
bashkëautorësi me S. Tomovski dhe A. Beadini.  Takimi i XX ndërkombëtar- shkencor,

http://www.noviekonomist.info/pdf/ekonomist17.pdf


Fakulteti  i  Ekonomisë  në  Suboticë.  Available  at
http://www.ef.uns.ac.rs/sm2015/download/Agenda-SM2015.pdf.

Në kuadër të këtij raporti u bë një përpjekje serioze për të kuptuar domosdoshmërinë dhe
përparësitë  në  zbatimin  e  sistemeve  bashkëkohore  të  kontabilitetit  dhe  informacionit
financiar në kuptimin e një koncepti thelbësor për menaxhim efikas në kushtet moderne të
punës të subjekteve juridike-ekonomike në kontekstin e globalizimit ekonomik. Në punim një
vend i veçantë i kushtohet vendit, rolit dhe rëndësisë të nënsistemit të informacionit dhe të
menaxhimit,  të  cilat  janë  në  korrelacion  të  ndërvarur.  Është  potencuar  se  nënsistemi  i
informacionit,  me  të  dhëna  me  kohë,  të  sakta  dhe  origjinale,  të  konceptuar  nëpërmjet
proceseve  dhe  rrjedhave  të  informacionit,  sinkronizon  aktivitetet  e  nënsistemeve  të
menaxhimit  dhe  ato  operacionale  për  funksionimin  e  vazhdueshëm dhe  të  suksesshëm  të
ndërmarrjes në tërësi, të mbikqyrura si sistem pune. Nëpërmjet supozimeve të vëna në punë
konfirmohet se sistemi i kontabilitetit dhe informacionit financiar është një nga burimet bazë
të të dhënave që janë të nevojshme për menaxhim efikas të organizatave,  veçanërisht kur
bëhet fjalë për funksionimin në kushtet e globalizimit ekonomik. 

5.  “(Un)conscious activities in building Macedonian Language Culture“, Popular  culture:
reading from below. The International scientific conference, Macedonian Academy of
Sciences and Arts, 3-4 November, Shkup, në bashkëautorësi me S. Bojkovska. 

Duke marrë parasysh faktin se puna ka rëndësi të veçantë për zgjedhje në thirrjen përkatëse,
si dhe punimet tjera të dorëzuara që janë të lëmive tjera, nuk do të shqyrtohen në detaje, por
do të theksojmë se ato paraqesin një komponent zhvillimore dhe luajnë një rol në marrjen e
kompetencave të përgjithshme të kandidates. 

Teza  e  magjistraturës,  me  titull:  "Sipërmarrja  Sociale:  Procesi  i  menaxhimit  në
themelimin dhe në fazën e hershme të zhvillimit të subjekteve sociale"

Nga punimi e magjistraturës të dorëzuar të kandidates mund të konfirmohet se punimi i saj
është kryer përmes një përpunimi thelbësor dhe themelor të kapitujve të mëposhtëm: 

1. Të kuptuarit e natyrës së ndërmarrësisë shoqërore; 
2. Hulumtimi para investimeve (studimi i fizibilitetit);
3. Zbatimi, matja e performancës dhe ndikimi social;

si  dhe  prezantimi  i  rezultateve  të  hulumtimit  të  kryer  dhe  rekomandimeve  të  dhëna  për
zbatimin e konceptit në Republikën e Maqedonisë. 

http://www.ef.uns.ac.rs/sm2015/download/Agenda-SM2015.pdf


Kandidatja ka punuar temën për të cilën ekzistojnë hulumtime modeste në lidhje me fazën e
menaxhimit  të  hershëm  të  ndërmarrjeve  sociale,  për  të  cilën  thekson  edhe  profesori  i
Universitetit  Harduard,  Xhejms  Ostin  (James  Austin)  në  punimin  e  tij  Tri  rrugë  për
sipërmarrjen sociale (Three Avenues for Social Entrepreneurship Research).
Kandidatja në përpunimin e temës së dhënë përdori një fond të pasur të burimeve përkatëse
nga e cila nëpërmjet qasjes analitike-sintetike dhe krahasuese krijon një sublime koncize mbi
pikëpamjet teorike për këtë çështje dhe gjithashtu bëri hulumtimin e vet nëpërmjet aplikimit
të metodave të studimit të rasteve dhe të sondazheve me pyetje me një grup të përzgjedhur të
të anketuarve, rezultatet e të cilit janë zbatuar gradualisht brenda tezave individuale. 
Bazat  për  zhvillimin  e  temës  bartëse  së  punimit  të  magjistraturës  u  prezantuan  nga
kandidatja  përmes  prezantimit  të  përkufizimeve  përkatëse  në  lidhje  me  konceptin  e
sipërmarrjes shoqërore, të cilat ajo i analizon vis a vi mbi konceptet korrelative të biznesit
social, përgjegjësisë sociale, organizatave jofitimprurëse, lëvizjeve fair trade, filantropisë, etj.
Prezantimi i  gjerë i  modeleve dhe tipologjive të ndërmarrjeve sociale ofron një pasqyrë të
qartë të shumë formave të organizatave që veprojnë në një kontekst më të gjerë botëror dhe
përforcimi  me  një  shembuj  adekuat  me  të  secilët  e  pasuron  analizën  e  lëndës.  Vlen  të
theksohet se për ato situata në të cilat nuk haset shembull i përshtatshëm në Maqedoni dhe ka
potencial për të krijuar, kandidatja jep shembujt e saj simulues, të cilat mund të përfaqësojnë
një bazë për idetë e krijimit të një ndërmarrjeje sociale. Përmes një qasjeje të përkohshme
analitike për modelet  në të cilat ndërmarrjet  sociale deklarojnë,  kandidatja  ka ardhur në
përfundim se nuk ka model të unifikuar që do të ishte profane in generere, por bëhet fjalë për
forma hibride që janë drejtpërdrejt të varura nga faktorët lokalë kontekstualë. Është dhënë
një prezantim i përmbledhur i fushave në të cilat ndërmarrjet sociale më së shumti bazohen, si
dhe  një  propozim për  situatën  në  Maqedoni.  Qëndrimi  i  kandidates  është  se  ndërmarrjet
sociale  të  pavarura që krijojnë vlera të  trefishta (ekonomike,  sociale,  ekologjike)  mund të
kontribuojnë në zvogëlimin e problemeve që janë produkt i sistemit kapitalist modern. 
Përmes elaborimit përmbajtësor të tezës bartëse  të punimit të magjistraturës, kandidatja i
veçon karakteristikat që përfaqësojnë diferentia specifica diferentia të procesit të menaxhimit
në fazën e hershme të  krijimit  të  ndërmarrjeve shoqërore.  Në dukje fazat  që janë pjesë e
hulumtimeve  para  investuese  ngjajnë  me  praktikat  e  biznesit  tradicional  fitimprurës,
megjithatë në thelb bëhet fjalë për specifika të cilat janë tipike për këtë lloj të ndërmarrjeve,
duke filluar nga  motorët motivues të ndërmarrjeve sociale, shenjat e tyre, gjenerimi i ideve
sociale, risitë sociale, faktorët kontekstualë që kanë një ndikim të rëndësishëm në procesin e
sipërmarrjes sociale, aspektet ligjore normative, menaxhimin e burimeve njerëzore, analiza
ekonomike dhe financiare, dhe deri te menaxhimi  me rreziqet, etj. Kandidatja për secilën prej
tezave të përmendura prezanton eloborim përkatës që rrjedh përmes përdorimit të literaturës
së pasur përkatëse, dhe, gjithashtu përdor edhe hulumtimet e veta. Për secilën nga këto tema
është bërë një elaborim i  pasur,  janë paraqitur  shembujt  e përshtatshëm dhe rezultatet e
hulumtimit dhe janë dhënë propozime për kapërcimin e barrierave ekzistuese në Maqedoni
për krijimin e një ndërmarrje sociale. 



Kandidatja ka artikuluar me sukses fazën e implementimit të ndërmarrjes sociale, me theks të
veçantë në rëndësinë e planifikimit formal në proces.  Një diferentia specifica i  veçantë tek
ndërmarrjet sociale paraqet matja e performancës, për të cilën një vend i veçantë është ndarë
në kuadër të punimit dhe për këtë çështje të rëndësishme përmes analizës së vijës fundore të
trefishtë (Xhon  Elkington) dhe vlerës së përzier (Emerson). 
Në  punim  vëmendje  e  veçantë  i  kushtohet  rolit  të  ndërmarrjeve  sociale  në  reduktimin  e
varfërisë si një nga problemet mbizotëruese me të cilat ballafaqohet popullsia, veçanërisht
kur është fjala për shtetet më pak të zhvilluara. Kandidatja ka më shumë gjasa të ndikojë në
zgjidhjen e këtij problemi social më së shumti këtë problem e sheh tek ndërmarrjet shoqërore
të  vetë  qëndrueshme  sesa  në  organizatat  jofitimprurëse  dhe  kompanitë  fitimprurëse  ku
varfëria është rezultat i sistemeve të qëllimshme socio-ekonomike në kapitalizmin neo-liberal
(Jozef Stiglic). 
Punimi pos në radhët akademike, zbatim mund të gjej edhe nga sipërmarrësit socialë për t’u
shërbyer si një udhëzues i duhur për krijimin e ndërmarrjeve sociale në Maqedoni. 
Fushat  e  preokupimit  shkencor  të  saj  janë zhvillimi  i  qëndrueshëm,  ndërmarrësia  sociale,
çështjet makroekonomike, pabarazia ekonomike dhe të ngjashme. 

I.4. Kompetencat  profesionale,  të  rendësishme  për  zgjedhjen  në  thirrje
përkatëse 

Nga dokumentacioni i  dorëzuar  mund të konstatohet se kandidatja,  mr. Cutka Jovanoska,
fiton kompetenca profesionale në fushën e veprimtarisë financiare të institucioneve të arsimit
të  lartë,  gjatë  viteve  të  punës  në  sektorin  e  kontabilitetit  dhe  financave  në  shërbimin  e
integruar  profesional  dhe  administrativ  të  Universitetit  të  Tetovës.  Kandidatja  ishte
bashkëpunëtore  e  drejtpërdrejtë  i  profesorit  të  financave  prof.  dr.  Serafim  Tomovski  në
Universitetin e  Tetovës,  ku ka fituar  këto  kompetenca profesionale:  njohuri  mbi  çështjet  e
kontabilitetit  dhe financat,  me theks të veçantë në menaxhimin financiar të institucioneve
publike;  ndjekja dhe zbatimi i  rregulloreve ligjore në fushën e veprimtarisë materiale dhe
financiare të institucioneve publike të arsimit të  lartë; përgatitja e analizave profesionale,
mendimeve, rishikimeve, raporteve dhe llojeve të tjera të dokumenteve dhe materialeve që
rrjedhin  nga  funksionimi  ekonomik  dhe  ligjor  i  institucioneve  publike  të  arsimit  të  lartë;
pjesëmarrje në përgatitjen e  akteve ligjore  për funksionimin financiar  të  institucioneve të
arsimit  të  lartë  dhe  menaxhimin  e  burimeve  njerëzore; pjesëmarrja  në  përgatitjen  e
programeve  vjetore  dhe  raportet  vjetore  për  punën  e  Universitetit;  bashkëpunimin  në
përgatitjen e materialeve arsimore dhe të llojeve të tjera të materialeve për kryerje cilësisore
së  përgjegjësive  pedagogjike  për  disiplinat  shkencore  në  fushën  e  kontabilitetit  dhe
menaxhimit financiar; etj.  

Me  përvojën  e  saj  të  punës  në  angazhimin  në  shërbimin  profesional-administrativ  në
Rektoratin e Universitetit të Tetovës, kandidatja u pajis me veçoritë e menaxhimit të burimeve



njerëzore, si dhe me segmente të tjera që rrjedhin nga menaxhimi i institucioneve publike të
arsimit të lartë.   

Kandidatja, mr. Cutka Jovanoska kryen funksionin e saj si konsulente për çështje ekonomike,
planifikimin dhe analizë  brenda Sektorit  të  kontabilitetit  dhe financave në Universitetin e
Tetovës, ku ka fituar përvojë praktike në fushën e çështjeve të kontabilitetit dhe financave, siç
janë:  monitorimi  dhe  zbatimi  i  rregulloreve  që  lidhen  me  veprimtarinë  financiare  dhe  të
kontabilitetin në Universitet;  inicimin dhe dhënien e sugjerimeve dhe mendimeve në fushën e
çështjeve  ekonomike,  të  cilat janë në favor të realizimit  efikas dhe efektiv të  veprimtarive
financiare dhe të kontabilitetit të Universitetit; kryerjen e analizave financiare dhe kontabël,
duke analizuar hyrjet dhe daljet e burimeve financiare për fondet buxhetore dhe fondet nga
burimet e veta, si dhe propozimet se si janë arritur ato/realizimin e tyre, si dhe për përgatitjen
e parashikimeve të tyre vjetore; përgatitjen e planeve propozuese financiare për nivelin mujor,
tremujor dhe vjetor; ndjekja e fitimit të të ardhurave sipas llojit, si dhe realizimi i shpenzimeve
sipas të arriturave individuale; përgatitja e mendimeve, raporteve dhe analizave të tjera për:
llogarinë përfundimtare, vendimet e ndryshme, rregulloret, listat e çmimeve, programet dhe
aktet e tjera që janë në fushën e punës ekonomike të Universitetit dhe të ngjashme. 

Kandidatja ka dorëzuar dokumentacionin përkatës për njohjen e gjuhës angleze në përputhje
me ligjin. Kandidatja gjithashtu ka dorëzuar edhe dokumentacionin tjetër për kualifikimet e
fituara,  të  cilat  nuk  janë  vendimtare  për  zgjedhjet  në  thirrje  përkatëse,  por  në  mënyrë
indirekte ato janë një tregues i zhvillimit të kompetencave të përgjithshme të kandidates që
janë fituar nëpërmjet arsimimit formal dhe joformal multidisiplinar. 

Mr. Gojart Kamberi



I.1. Kompetencat profesionale të përfituara përmes arsimimit formal që janë
të rëndësishme për përzgjedhjen në thirrjen e duhur 

Kandidati  mr.  Gojart Kamberi  u diplomua në Universitetin e  Evropës  Juglindore dhe mori
thirrjen baçelor në biznes dhe administratë, me 180 kredi ECTS. Ai magjistroi në Universitetin
“Amerikan kolegj” të Shkupit dhe mori thirrjen master në biznes dhe administratë me 128
kredi ECTS. Kandidati nuk ka dorëzuar certifikatë të notave nga e cila mund të përcaktohet
suksesi  mesatar.  Në  diploma  është  shënuar  suksesi  mesatar  që  nuk  është  ekuivalent  me
sistemin maqedonas të vlerësimit. 

Kandidati dorëzoi një çertifikatë nga Qendra Evropiane për Paqe në Serbi për kryerjen e ciklit
të tretë të studimeve, nga e cila mund të shihet se ai  fitoi  titullin e doktorit për shkencat
ekonomike. Kandidati gjithashtu dorëzoi tezën e doktoraturës. Megjithatë, kandidati nuk ka
bërë nostrifikimin e diplomës  dhe me ç’rast  Komisioni  recensues  nuk është  në  gjendje  të
vlerësojë besueshmërinë e saj. 

Kandidati dorëzoi dokumentin se ai ishte regjistruar në studimet e doktoraturës në Fakultetin
e Shkencave të Komunikimit në Universitetin Marmara. Kandidati ka dorëzuar një dokument
të përshtatshëm për njohjen e gjuhës angleze në përputhje me ligjin. Kandidati në biografinë e
tij  gjithashtu  dha  edhe  të  dhëna  të  tjera  që  nuk  janë  drejtpërsëdrejti  relevante  për
përzgjedhjen në thirrjen përkatëse dhe ato janë relevante për zhvillimin e përgjithshëm të
kandidatit,  por  nuk  i  dorëzoi  dëshmi  për  to,  të  cilat  nuk  mund  të  dëshmojnë  për
besueshmërinë e tyre. 

I.2. Kompetencat pedagogjike 

Kandidati ka qenë i angazhuar si bashkëpunëtor në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të
Tetovës në vitin akademik 2011/2012, gjithashtu theksoi se ka ligjëruar më shumë se shtatë
lendë në LaSalle College e Stambollit, Republia e Turqisë, pa mos dorëzuar dëshmi për atë që u
theksua (marrëveshje, vendimin për zgjedhjen në thirrje mësimore-shkencore etj.). 

I.3. Kompetencat hulumtuese shkencore 

Në biografinë e tij, kandidati citoi titujt e punimeve, punime në procesin e botimit, një punim
të konferencës dhe tituj të tjerë. Megjithatë, Komisioni recensues nuk është në gjendje të kryej
vlerësim të punimeve, sepse ato nuk janë dorëzuar. Një pjesë e titujve gjithashtu nuk përkojnë
dhe nuk kanë rëndësi për përzgjedhjen në fushën relevante. 

Punimi i magjistraturës me titull: Youth smokers personality, values, brand personality and
brand attachment toward particular preium cigarettes’  brand in the region of North-West
Macedonia.

Në punim hulumtohet marrëdhënia midis personalitetit, vlerave, brendit tek duhanpirësit të
markës ë cigareve në rajonin e pjesës veriperëndimore të Republikës së Maqedonisë. 



Në këtë punim konfirmohet se nuk mjafton të thuhet se kultura ka ndikim në vendimmarrjen e
konsumatorëve,  por  është  e  nevojshme  të  bëhet  një  shpjegim  i  hollësishëm  i  faktorëve
kulturorë,  siç  janë  vlerat,  për  shembull,  përpara  se  të  bëhet  strategjia  e  marketingut.  Ky
dokument  vërteton se  nevojitet  një  perspektivë  e  re  ndërdisiplinore  mbi  marketingun dhe
brend teorive dhe praktikës, e cila do të ishte më e rëndësishme në sigurimin e të dhënave mbi
sjelljen e konsumatorit. 

I.4. Kompetencat profesionale të rendësishme për zgjedhjen në thirrjen e duhur 

Në biografinë e dhënë të kandidatit, mr. Gojart Kamberi ceku në të dhënat se gjatë karrierës së
tij  ka  punuar  edhe  si  marketing-konsulent  në  LaSalle  College  të  Stambollit,  Republika  e
Turqisë (vitet 2015-2017), pastaj si pronar i Xennon Ltd. (2008-2014) – veprimtaria shërbime
konsultimi. Angazhimi i punës në vitin 2010 nuk është përcaktuar qartë. 

Mr. Sherif Abdullahi

I.1. Kompetencat profesionale të arritura permes arsimimit formal që janë të
rendësishme për zgjedhjenë thirrje të duhur 

Kandidati mr. Sherif Abdullahi, nuk solli dokumentacionin e plotë nga i cili mund të vërtetohet
se i plotëson kriteret për t’u zgjedhur asistent-doktorant nga lëmia e duhur. 

Kështu, kandidati dorëzoi një fotokopje të pavulosur në noter nga diploma e Universitetit të
Evropës Juglindore. 

Gjithashtu, kandidati dorëzoi fotokopje të pavulosur tek noteri për Master in Islamic finance,
nga INCEIF The Clobal University in Islamic finance, e cila nuk është e nostrifikuar, me ç’rast
Komisioni recensues nuk është në gjendje të vërtetojë besueshmërinë e saj, si dhe ekuivalencën
e notave. 

Kandidati  solli  fotokopje  të  diplomës  nga  Universiti  Sains  Islam  Malaysia,  megjithatë
Komisioni  vlerësues  nuk  mund  ta  merr  parasysh  me  faktin  se  bëhet  fjalë  për  kopje  të
pabesueshme të origjinalit dhe nuk është bërë nostrifikimi i saj. 

Kandidati nuk ka dorëzuar punimin e magjistraturës. 

I.2. Kompetencat pedagogjike 

Në dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, mr. Sherif Abdullahi, mund të vërtetohet se ai
nuk ka përvojë praktike, as praktikë tjetër pedagogjike ose praktikë në arsimin e lartë nga e
cila mund të konfirmohet se ai posedon kompetenca pedagogjike, respektivisht përgatitje për
të punuar me studentët. 



I.3. Kompetencat hulumtuese shkencore

Në  biografinë  e  kandidatit  mr.  Sherif  Abdullahi  janë  shënuar  pesë  punime,  ndërsa  janë
dorëzuar vetëm dy, edhe ato; 

- Potential for Islamic Banking in Macedonia: An Empirical Evidence, në bashkëautorësi
me  Amir  Shaharudin,  International  Review  of  Management  and  Marketing,  ISSN:
2146-4405., në bashkëautorësi me Amir Shahardin.

- Knowledge and awareness of idlamic banking and finance in Macedonia: an empirical
evidence, Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, vol. 2, no.4 (2016),
pp. 39-50, në bashkëautorësi me Amir Shaharudin. 

II. MENDIM DHE PROPOZIM

Pas  analizës  së  hollësishme  të  dokumenteve  të  dorëzuara  nga  tre  kandidatë,  Komisioni
recensues konstatoi se vetëm kandidatja Mr. Cutka Jovanovska i plotëson kushtet dhe kriteret



formale-ligjore  për  zgjedhje  në  thirrjen  asistent-doktorant.  Dy  kandidatët  tjerë  nuk  kanë
dorëzuar dokumentacion të plotë nga i cili mund të konstatohet nëse i plotësojnë kushtet për
zgjedhje në asistent-doktorant. Në kuadër të analizës së theksuar më lartë janë paraqitur të
dhëna më të detajuara për dokumentacionin e plotë të dorëzuar, ndërsa këtu do të përmendim
edhe atë se, kandidati Mr. Gojart Kamberi nuk ka dorëzuar dokumentacion të plotë nga i cili
mund të kontatohet suksesi mesatar në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve. Ai, gjithashtu,
përveç punimit të magjistraturës nuk ka dorëzuar punime të tjera shkencore ose profesionale,
nga të cilat mund të vlerësohen aftësitë e tij për punë kërkimore-shkencore.  Kandidati Mr.
Sherif  Abdullahi,  ndërkaq,  ka  dorëzuar  diploma  të  panostrifikuara,  nuk  e  ka  dorëzuar
punimin  e magjistraturës dhe të ngjashme. Për aq më tepër, konsiderojmë se kanidatja Mr.
Cutka  Jovanovska  posedon  edhe  kompetenca  profesionale  më  të  mëdha  dhe  mund  të  jep
kontribut më të madh në realizimin e procesit mësimor në fushën e shkencave të ekonomisë.
Në mënyrë plotësuese, kandidatja posedon përvojë praktike, me atë që hulumtimet e veta ka
filluar t’i realizojë në fushën e shkencave ekonomike dhe organizative, përkatësisht, zbaton
qasje multidisciplinare në hulumtimet e saj,  që është karakteristikë e kërkimeve shkencore
bashkëkohore. 

Në mbështetje  të  të  dhënave  të  theksuara  më lartë,  të  paraqitura  në  bazë  të  analizës  së
dokumentacionit të paraqitur; sipas përcjelljes së punës shumëvjeçare të kandidates Mr. Cutka
Jovanovska  gjatë  realizimit  të  tyre  në  veprimtarinë  mësimore-shkencore  dhe  profesionale
aplikative; si dhe për shkak të shkathtësive profesionale dhe në punën kërkimore-shkencore,
përkushtimin e saj në punë, sukseset, përgjegjësinë, rezultatet e arritura, duke pasur parasysh
edhe konsekuencën dhe synimet e  qarta,  Komisioni recensues pa mëdyshje u përcaktua ta
propozojë  kandidaten  Mr.  Cutka  Jovanovska të  zgjidhet  në  thirrjen  asistent-doktorant  për
lëndët mësimore në fushën e ekonomisë. Komisioni recensues, gjithashtu pa mëdyshje është i
mendimit  që  kandidatja  Mr.  Cutka  Jovanovska  në  ngritjen  e  saj  profesionale,  punën  e
mëtejshme dhe realizimin e veprimtarisë mësimore-shkencore dhe profesionale aplikative do
të tregojë rezultate të dalluara dhe do të arrijë suksese me të cilat do ta arsyetojë besimin e
derisotëm, si të këtij Komisioni ashtu edhe të kolektivit mësimdhënës të Fakultetit Ekonomik të
Universitetit të Tetovës.

Komisioni recensues:

1. Prof. Dr. Alifeta Selimi, d.v. 
2. Prof. Dr. Naser Raimi, d.v. 
3. Doc. Dr. Bardhyl Dauti, d.v.



R E F E R A T

Për zgjedhjen-rizgjedhjen e një asistent – doktoranti në Fakultetin Ekonomik në
Universitetin eTetovës

Këshilli i  Rektoratit të Universitetit të Tetovës, në lidhje me Konkursin e shpallur më
08.02.2018 në  gazetat  ditore  "Koha",  "Нова  Македонијa"  dhe  në  web  faqen  zyrtare  të
Universitetit të Tetovës, me Propozim të Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit Ekonomik, në
mbledhjen e mbajtur me 27.02.2018, solli Vendim me nr. 02-1137/2, për formimin e komisionit
recenzues për zgjedhjen e një asistent –doktoranti, për lëndët mësimore në fushën e ekonomisë,
në përbërje: 

1.Prof. dr. Alifeta Selimi 
2. Prof dr. Naser Rahimi dhe 
3. Prof.Dr Raman Ismaili. 

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të pranuar, paraqet raportin vijues, deri te Këshilli i Rektoratit
të Universitetit të Tetovës për kandidatët:

1. Mr. sc. Vjollca Hasani – Limani
2. Mr. sc. Ilire Dauti

R A P O R T I    I    R E C E N Z I O N I T

Në konkursin për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore-
shkencore  në  Universitetin  e  Tetovës  të  datës  08.02.2018,  të  shpallur  në  Gazetat  përkatëse:
"Koha", "Нова Македонијa" dhe në web faqen zyrtare të Universitetit të Tetovës, për zgjedhjen-
rizgjedhjen e një bashkëpuntori, asistent - doktorant në lëndët mësimore të fushës së ekonomisë
në  Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tetovës, u paraqitën dy kandidate; 1. Mr.sc.Vjollca
Imer Hasani – Limani dhe 2. Mr.sc. Ilire Dauti

I. Të dhëna biografike dhe zhvillimi profesional për kandidaten Vjollca Hasani Limani

A. Të dhënat themelore

Në bazë të  dokumentacionit  të  dorëzuar,  kandidatja  Mr.sc.  Vjollca Hasani  Limani  ka
lindur më 04.08.1988 në Tetovë. Shkollimin fillor e ka kryer në shkollën “Eqrem Ҫabej” në
fshatin Sllatinë, ndërsa shkollën e mesme në SH.M.SH. Ekonomike “8 Shtatori” në Tetovë. Në
vitin 2007/08 u regjistrua në Fakultetin Ekonomik në  Universitetin e Tetovës, ndërsa në vitin
2010 i  mbaroi studimet me notë mesatare 9.76 dhe e mori titullin  Ekonomist i  Diplomuar,
drejtimi  Financa  dhe  Kontabilitet.  Pas  përfundimit  të  studimeve  universitare  të  ekonomisë,
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kandidatja në Tetor të vitit 2010, vazhdon studimet e Magjistraturës në Fakultetin e Ekonomisë
dhe Biznesit  në  Universitetin e Europës Jug-Lindore në Tetovë, në drejtimin Financa.  Më
08.10.2013, e mbrojti me sukses temën e magjistraturës me titull  “Mikrofinancimi, financimi i
ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme – Rasti i Maqedonisë”, me notë mesatare 8.5. Pas kryerjes
së ciklit të dytë të studimeve (magjistraturës), në vitin 2015 kandidatja regjistron  studimet e
Doktoratës në  Fakultetin  e  Ekonomik në  Universitetin  e  Tetovës,  drejtimi  Financa.
Kandidatja  Mr.Sc.  Vjollca  Hasani  -  Limani,  i  ka  dorëzuar këto  dokumente:  Diplomë  të
noterizuar për kryerjen e studimeve të ciklit të dytë, magjistraturës, në Fakultetin e Ekonomisë
dhe  Biznesit  në  Universitetin  e  Europës  Jug-Lindore;  Diplomë  të  noterizuar  për  kryerjen  e
Fakultetit Ekonomik në Universitetin Shtetëror të Tetovës; Vërtetim për regjistrimin e studimeve
në ciklin e tretë (doktoraturë);  Punimin e masterit;  Ҫertifikatë të nënshtetësisë;  Ҫertifikatë të
lindjes; Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze; listë dhe kopje të punimeve shkencore; Biografia,
në të cilën mund të konstatohen aktivitetet permanente në organizime, seminare dhe konferenca
të shumta të nivelit shtetëror, rajonal dhe ndërkombëtar.

II. Veprimtaria mësimore-arsimore

Mbajtja e mësimit (ushtrime dhe ligjërata)

Kandidatja Vjollca Hasani - Limani ka mbajtur mësim (ushtrime) në këto lëndë:
 Mikroekonomia I
 Kontrolli 
 Revizioni
 Analiza e raporteve financiare
 Hyrje në kontabilitet
 Kontabiliteti në turizëm
 Financat e korporatave
 Financa ndërkombëtare
 Menaxhimi Financiar

Në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  e  zgjedhjes  në  thirrjet
mësimore-shkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidatja Mr.sc Vjollca Hasani – Limani ka realizuar gjithsej
127.6 pikë nga veprimtaria mësimore arsimore.

III. Veprimtaria shkencore-hulumtuese

Krahas  angazhimit  në  procesin  mësimor,  kandidatja  është  angazhuar  në  hulumtime
shkencore në lëminë e shkencave ekonomike. Veprimtaria shkencore-hulumtuese e kandidates
përbëhet nga artikujt shkencorë të botuar në revista shkencore ndërkombëtare, me pjesëmarrje në
tubime shkencore ndërkombëtare dhe pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare. Kjo veprimtari e
kandidates është paraqitur më poshtë.
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III.1 Punimet e publikuara dhe pjesëmarrja në konferenca

1. Konferencë  shkencore  ndërkombëtare:  “International  Conference  on  Research  in
Education and Science” (ICRES 2016),  Bodrum, Turqi.

2. Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Environment Factors, Challenges for Economic
Development”  e  organizuar  nga  Universiteti  i  Tetovës,  në  vitin  2015,  në  Tetovë,
Maqedoni.

3. Ka botuar artikullin me temë: ”Microfinance, the role of credit in the development on
small  and  memdium  enterprises  in  Macedonia”  në  Revistën  shkencore  me  titull
“Economic Vision”, të Fakultetit Ekonomik. Viti 2017. Vol.4. No.7-8. ISSN 1857-9566.

4. Ka botuar artikullin me temë: “Financing of small and medium enterprises – case of 
Macedonia”, në librin e punimeve të International Conference on Research in Education 
and Science. ISBN 978-605-66950-2-5.

Në bazë të shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, komisioni recensues e konstatoi
veprimtarinë shkencore-hulumtuese në periudhën paraprake, e cila është e rëndësisë thelbësore
për vlerësimin e kandidatit për veprimtarinë shkencore-hulumtuse.

Në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet
mësimore-shkencore, shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpuntorit në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidatja Mr.sc.Vjollca Hasani - Limani ka realizuar gjithsej
15 pikë nga veprimtaria shkencore-hulumtuese.

IV. Veprimtaria nga interesi më i gjerë

 Pjesëmarrëse në seminarin e organizuar nga Ministria e Arsimit në kuadër të projektit të
binjakëzimit në fushën e "Zhvillimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit
të lartë, sektorit privat dhe organeve përkatëse".

 Pjesëmarrëse në punëtorinë e organizuar nga Iniciativa Qendrore Evropiane (CEI) dhe
Ministria e Punëve të Jashtme në Maqedoni në temën  “Access to Financial Grants for
Macedonian Companies” dhe “Promotion of Regional Cooperation for Improving Market
Competitiveness of Agricultural and Food Business”.

 Pjesëmarrëse  në  punëtorinë  e  organizuar  nga  Ministria  e  Vetëqeverisjes  Lokale,
Maqedoni  në  "Preparing  project  proposals  in  the  frame  of  the  IPA  Cross-border
Cooperation Program, Kosovo - the former Yugoslav Republic of Macedonia 2014-2020.

 Pjesëmarrës  në  puntorinë  e  projekteve:  Horizon  2020,  COSME  dhe  COST,  i  cili  u
organizua nga Komisioni Evropian në Maqedoni. Tema: "Preparation of proposal projects
and procedures for application for grants”

 Pjesëmarrëse në puntorinë “Management of innovation in Macedonia” organizuar nga
Knoëledge Center Maqedoni  dhe Brain Plus Austri.
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 Pjesë e grupit të punës, në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin Planor të Rajonit të
Pollogut,  për  formulimin  e  "Konceptit  për  Zhvillimin  e  Strategjive  të  Inovacionit  në
Maqedoninë Veri-Perëndimore".

 Pjesëmarrës në projektin "Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve përmes bashkëpunimit
me bizneset" në bashkëpunim me Fondacionin Albiz.

Në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet
mësimore-shkencore, shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpuntorit në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidatja Vjollca Hasani - Limani ka realizuar gjithsej 7 pikë
nga veprimtaritë me interes më të gjerë.

V. Formulari për raportin për zgjedhje në thirrjen mësimore-shkencore

Në shtojcë e bashkangjesim formularin për raportin e zgjedhjes në thirrjen mësimore-
shkencore.  Kandidatja  Mr.sc.  Vjollca  Hasani  -  Limani  ka  gjithsej  149.6  pikë,  edhe  atë  për:
veprimtarinë mësimore-arsimore –127.6 pikë, veprimtarinë shkencore-hulumtuese –15 pikë, dhe
veprimtaritë me interes më të gjerë –7 pikë.

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJE Pikët
VEPRIMTARIA MËSIMORE-SHKENCORE 127.6
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 15
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 7

Gjithsej 149.6

VI. Të dhëna biografike dhe zhvillimi profesional për kandidaten Ilire Dauti

A. Të dhënat themelore

Në bazë  të  dokumentacionit  të  dorëzuar,  kandidatja   Mr.sc.  Ilire  Dauti  ka  lindur  më
27.01.1980  në  fshatin  Pallҫisht  të  Komunës  së  Bogovinës.  Shkollimin  fillor  e  ka  kryer  në
vendlindje, ndërsa shkollën e mesme në SHMK “Kiril Pejҫinoviҫ” në Tetovë. Në vitin 1998/99 u
regjistrua në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tetovës, ndërsa në vitin 2004 i  mbaroi
studimet me notë mesatare 9.2 dhe e mori titullin Ekonomist i Diplomuar. Pas përfundimit të
studimeve  universitare  të  ekonomisë,  kandidatja  në  vitin  2009  vazhdon  studimet  e
Magjistraturës në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Tetovës, në drejtimin Marketing dhe
Menaxhment. Në vitin 2014, e mbrojti me sukses temën e magjistraturës. Pas kryerjes së ciklit të
dytë të studimeve (magjistraturës), në vitin 2017 kandidatja regjistron studimet e Doktoratës në
Fakultetin e Ekonomik në  Universitetin “Kirili dhe Metodi”,  drejtimi Shkenca Ekonomike.
Kandidatja Mr.Sc. Ilire Dauti, ka dorëzuar këto dokumente: Ҫertifikatë notash të noterizuar për
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kryerjen  e  studimeve  të  ciklit  parë  dhe  të  dytë,  në  Fakultetin  Ekonomik  në  Universitetin  e
Tetovës;  Punimin  e  masterit;  Kopje  të  indeksit  të  studimeve  të  doktoratës;  Ҫertifikatë  të
nënshtëtësisë; Ҫertifikatë të lindjes; Vërtetim për njohjen e gjuhës angleze; Listë dhe kopje të
punimeve  shkencore;  Biografia,  në  të  cilën  mund  të  konstatohen  aktivitetet  permanente  në
organizime, seminare dhe konferenca të shumta të nivelit shtetëror, rajonal dhe ndërkombëtar.
Nga dokumentacioni i kërkuar në bazë të konkursit, kandidatja nuk ka dorëzuar: Diplomën e
ciklit të parë; Diplomën e Ciklit të dytë; Vërtetim për regjistrimin e studimeve në ciklin e tretë
(doktoraturë).

VII. Veprimtaria mësimore-arsimore

Mbajtja e mësimit (ushtrime dhe ligjërata)

Kandidatja Mr.Sc. Ilire Dauti ka mbajtur mësim në SHMK “Kiril Pejҫinoviҫ” në Tetovë, këto
lëndë:

 Menaxhment

Në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  e  zgjedhjes  në  thirrjet
mësimore-shkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidatija Mr.sc. Ilire Dauti ka realizuar gjithsej 9 pikë nga
veprimtaria mësimore arsimore.

VIII. Veprimtaria shkencore-hulumtuese

Krahas  angazhimit  në  procesin  mësimor,  kandidatja  është  angazhuar  në  hulumtime
shkencore në lëminë e shkencave ekonomike. Veprimtaria shkencore-hulumtuese e kandidates
përbëhet nga artikujt shkencorë të botuar në revista shkencore ndërkombëtare, me pjesëmarrje në
tubime shkencore ndërkombëtare dhe pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare. Kjo veprimtari e
kandidates është paraqitur më poshtë.

 Konferencë shkencore ndërkombëtare: “The Economic Effects of Migration Process
in the  Westrn Balkans” e organizuar nga Universiteti i  Tetovës,  në vitin 2016, në
Tetovë, Maqedoni.

 Ka botuar artikullin me temë: ”Human Capital on Front of Challenges of Banking
System of Republic of Macedonia” në Revistën shkencore me titull “Anglisticum –
Literature,  linguistics  &  Interdisciplinary  Studies”.  Viti  2016.  Vol.6  No.  5.  ISSN
1857-8179.

 Ka botuar librin me titull “Misioni i Menaxhimit” në vitin 2015. ISBN 978-9989-788-
97-0.

Në bazë të shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, komisioni recensues e konstatoi
veprimtarinë shkencore-hulumtuese në periudhën paraprake, e cila është e rëndësisë thelbësore
për vlerësimin e kandidatit për veprimtarinë shkencore-hulumtuse.
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Në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet
mësimore-shkencore, shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpuntorit në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidatja Mr.sc. Ilire Dauti ka realizuar gjithsej 12 pikë nga
veprimtaria shkencore-hulumtuese.

IX. Veprimtaria nga interesi më i gjerë

 Pjesëmarrëse në seminarin me temë ”Bashkësia për shkollim tjetër, Menaxhment dhe 
shërbime konsulence”  e organizuar nga Qendra për trajnim CES.

 Pjesëmarrëse në seminarin e organizuar në Ohër me temë “Të nxënit dhe Mësimi 
Interaktiv”.

 Pjsëmarrëse në seminarin “Metodikë, psikologji dhe pedagogji” në Universitetin e 
Tetovës.

Në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet
mësimore-shkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  të  bashkëpuntorit  në
Universitetin e Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidatja Ilire Dauti ka realizuar gjithsej 3
pikë nga veprimtaritë me interes më të gjerë.

X. Formulari për raportin për zgjedhje në thirrjen mësimore-shkencore

Në shtojcë e bashkangjesim formularin për raportin e zgjedhjes në thirrjen mësimore-
shkencore.  Kandidatja  Mr.sc.  Ilire  Dauti  ka  gjithsej  24  pikë,  edhe  atë  për:  veprimtarinë
mësimore-arsimore –9 pikë, veprimtarinë shkencore-hulumtuese –12 pikë dhe veprimtaritë me
interes më të gjerë –3 pikë.

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJE Pikët
VEPRIMTARIA MËSIMORE-SHKENCORE 9
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 12
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 3

Gjithsej 24

PËRFUNDIMI DHE PROPOZIMI

Në bazëtë  pasqyrës  të  prezentuar  më  lartë  të  aktiviteteve  në  veprimtaritë  mësimore-
arsimore, shkencore-hulumtuese dhe veprimtarive me interes më të gjerë, Komisioni konstaton
se  kandidatja  Mr.sc.  Vjollca  Hasani  -  Limani  në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe
procedurën për zgjedhje në thirrjet mësimore-shkencore, shkencore, mësimore-profesionale dhe
të bashkëpunëtorit në Universitetin e Tetovës (Buletini i Universitetit), ka tubuar gjithsej 149.6
pikë nga referencat profesionale dhe me këtë e ka kaluar numrin e nevojshëm të pikëve që duhet
të realizohen për zgjedhjen në thirrjen asistent - doktorant.
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Duke pasur parasysh atë që u paraqit më lartë, Komisioni recensues i propozon Këshillit
Mësimor-Shkencor të Fakultetit Ekonomik dhe Këshillit të Rektoratit të Universitetit të Tetovës,
që Vjollca Hasani - Limani të zgjidhet mësimdhënës, asistent – doktorant në lëndët mësimore
në fushën e ekonomisë.

Tetovë, 19.03.2018   KOMISIONI RECENSUES 

1. Prof.dr. Alifeta Selimi, Kryetar

_____________________________
2. Prof.dr. Naser Rahimi, anëtar

______________________________

3. Prof.Dr. Raman Ismaili, anëtar

_______________________________
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SH T O J C Ë

PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE DHE
MËSIMORE-PROFESIONALE

Kandidatja: Vjollca Imer Hasani - Limani
Institucioni: Fakulteti Ekonomik – Universiteti i Tetovës, Tetovë

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 

Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikët
1. Mbajtja e ushtrimeve 

(lëndët në ciklin e parë të studimeve) 
1.1. Mikroekonomia

(E.B;M.M, viti parë) 2+2, 1 semestër 1x15x4x0.03=1.8
1.2. Kontrolli

(Financa, viti tretë) 2+2, 2 semestra 2x15x4x0.03=3.6
1.3. Revizioni

(Financa, viti tretë) 2+2, 2 semestra 2x15x4x0.03=3.6
1.4. Analiza e Raporteve Financiare

(E.B.; Financa, viti dytë) 2+2, 4 semestra 2x15x4x0.03=3.6
1.5. Hyrje në Kontabilitet

(M.M. viti dytë; E.B viti dytë) 2+2, 3 semestra 2x15x3x0.03=3.6
1.6. Kontabiliteti në Turizëm

(Turizëm, viti dytë) 3+2, 1 semestër 1x15x4x0.03=1.8
1.7. Financat e Korporatave

(Financa, viti katërt) 3+2, 5 semestra 2x15x5x0.03=4.5
1.8. Financa Ndërkombëtare

(Financa; E.B; M.M.) 3+2, 6 semsestra 2x15x6x0.03=5.4
1.9. Menaxhim Financiar

(E.B; Turizëm) 2+2, 6 semsestra 2x15x6x0.03=5.4
2. Konsultime me studentë Pikët
2.1. Fakulteti Ekonomik

Mikroekonomia I, viti parë semestri 2
Kontrolli, viti 3, semestri 5
Revizioni, viti 3, semestri 6
Analiza e raporteve financiare, viti 3, semestri 6
Hyrje në kontabilitet, viti 2, semestri 3
Kontabiliteti në turizëm, viti 2, semestri 4
Financat e korporatave, viti 4, semestri 7
Financa ndërkombëtare, viti 4 semestri 7, viti 3, 
semestri 6.
Menaxhim Financiar, viti 4, semsestri 8, viti 3 
semestri 6.

15x5x0.002=0.15
15x5x0.002=0.15
15x5x0.002=0.15
15x5x0.002=0.15
15x5x0.002=0.15
15x5x0.002=0.15

30x5x0.002=0.3
50x5x0.002=0.5

50x5x0.002=0.5

1



Gjithsej 127.6
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 
Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikët
1. Teza të mbrojtura
1.1. “Mikrofinancimi, financimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme – 

Rasti i Maqedonisë”, teza e mbrojtur e masterit, në UEJL, Tetovë, 
2013.

3.0

2. Artikuj me rezultate shkencore origjinale, të publikuara në revistë
referente shkencore/profesionale me bord redaktues

ndërkombëtar

Pikët

2.1. Konferencë  shkencore  ndërkombëtare:  International  Conference  on
Research in Education and Science (ICRES 2016),  Bodrum, Turqi

3.0

2.2. Konferencë  shkencore  ndërkombëtare:  “Environment  Factors,
Challenges for Economic Development” e organizuar nga Universiteti i
Tetovës, Tetovë, Maqedoni. 3.0

2.3. Ka botuar artikullin me temë: ”Microfinance, the role of credit in the
development  on  small  and  memdium enterprises  in  Macedonia”  në
Revistën shkencore me titull Economic Vision, të Fakultetit Ekonomik.
Vol.4. No.7-8. ISSN 1857-9566.

3.0

2.4. Ka botuar artikullin me temë: “Financing of small and medium 
enterprises – case of Macedonia”, në librin e punimeve të International 
Conference on Research in Education and Science. ISBN 978-605-
66950-2-5.

3.0

Gjithsej 15.0
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË
Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikët
1.1. Pjesëmarrëse  në  seminarin  e  organizuar  nga  Ministria  e  Arsimit  në

kuadër  të  projektit  të  binjakëzimit  në  fushën  e  "Zhvillimit  të
bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të arsimit të lartë, sektorit privat
dhe organeve përkatëse".

1

1.2. Pjesëmarrëse  në  punëtorinë  e  organizuar  nga  Iniciativa  Qendrore
Evropiane (CEI) dhe Ministria e Punëve të Jashtme në Maqedoni në
temën  “Access  to  Financial  Grants  for  Macedonian  Companies”  dhe
“Promotion  of  Regional  Cooperation  for  Improving  Market
Competitiveness  of  CEI  Agricultural  and Food Business”  ("Qasja  në
Grante  Financiare  për  Kompanitë  Maqedonase"  dhe  "Promovimi  i
Bashkëpunimit Rajonal për Përmirësimin e Konkurrencës së Tregut të

1

2



Biznesit Bujqësor dhe Ushqimor të CEI").
1.3. Pjesëmarrëse në punëtorinë e organizuar nga Ministria e Vetëqeverisjes

Lokale, Maqedoni në  "Preparing project proposals in the frame of the
IPA Cross-border Cooperation Program Kosovo - the former Yugoslav
Republic of Macedonia 2014-2020.

1

1.4. Pjesëmarrës  në  puntorinë  e  projekteve:  Horizon  2020,  COSME  dhe
COST, i cili u organizua nga Komisioni Evropian në Maqedoni. Tema:
"Preparation  of  proposal  projects  and  procedures  for  application  for
grants"("Përgatitja e projekt propozimeve dhe procedurave për aplikim
për grante").

1

1.5. Pjesëmarrëse në puntorinë “Management of innovation in Macedonia”
organizuar nga  Knowledge Center Maqedoni  dhe Brain Plus Austri. 1

1.6. Pjesë e grupit  të punës,  në bashkëpunim me Qendrën për Zhvillimin
Planor  të  Rajonit  të  Pollogut,  për  formulimin  e  "Konceptit  për
Zhvillimin  e  Strategjive  të  Inovacionit  në  Maqedoninë  Veri-
Perëndimore".

1

1.7. Pjesëmarrës në projektin "Qëndrueshmëria financiare e OJQ-ve përmes
bashkëpunimit me bizneset" në bashkëpunim me Fondacionin Albiz. 1

Gjithsej 7.0

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË 
THIRRJEN

Pikët

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 127.6
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 15.00
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 7.00

Gjithsej     149.6

Tetovë, 19.03.2018     Anëtarë të komisionit:

1. Prof.dr. Alifeta Selimi, Kryetar

__________________________

2. Prof.dr. Naser Rahimi, anëtar

__________________________

3. Prof.Dr. Raman Ismaili, anëtar
__________________________

3



SH T O J C Ë

PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE DHE
MËSIMORE-PROFESIONALE

Kandidatja: Ilire Dauti
(emri i prindit dhe mbiemri)
Institucioni: Fakulteti Ekonomik – Universiteti i Tetovës, Tetovë
(emri i fakulteti/institucionit)

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 

Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikët
1. Mbajtja e mësimit 

(lëndët në ciklin e parë të studimeve) 
1.1. Menaxhment

(SHMK “Kiril Pejҫinoviҫ) 10 vite, 2 semsestra 10x15x2x0.03=9
Gjithsej 9

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 
Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikët
1. Teza të mbrojtura
1.1. “Misioni i Menaxhimit dhe Zbatimi i Tij në Republikën e 

Maqedonisë”, teza e mbrojtur e masterit, në Universitetin e Tetovës, 
Tetovë, 2013.

3.0

2. Artikuj me rezultate shkencore origjinale, të publikuara në revistë
referente shkencore/profesionale me bord redaktues

ndërkombëtar

Pikët

2.1. Konferencë  shkencore  ndërkombëtare:  “The  Economic  Effects  of
Migration Process in the Westrn Balkans” e organizuar nga Universiteti
i Tetovës, në vitin 2016, në Tetovë, Maqedoni. 3.0

2.2. Ka botuar artikullin me temë: ”Human Capital on Front of Challenges
of Banking System of Republic of Macedonia” në Revistën shkencore
me  titull  “Anglisticum  –  Literature,  linguistics  &  Interdisciplinary
Studies”. Viti 2016. Vol.6 No. 5. ISSN 1857-8179

3.0

2.3. Ka botuar librin me titull “Misioni i Menaxhimit” në vitin 2015. ISBN
978-9989-788-97-0.

3.0

Gjithsej 12.0

1



VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË
Nr. rendor Emri i aktivitetit: Pikët
1.1. Pjesëmarrëse  në  seminarin  me  temë  ”Bashkësia  për  shkollim  tjetër,

menaxhment dhe shërbime konsulence”  e organizuar nga Qendra për
trajnim CES

1

1.2. Pjesëmarrëse në seminarin e organizuar në Ohër me temë “Të nxënit
dhe Mësimi Interaktiv”. 1

1.3. Pjsëmarrëse  në seminarin  “Metodikë,  psikologji  dhe  pedagogji”  në
Universitetin e Tetovës.

1

Gjithsej 3.0

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË 
THIRRJEN

Pikët

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 9
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 12.00
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 3.00

Gjithsej 24

Tetovë, 19.03.2018      Anëtarë të komisionit:

1. Prof.dr. Alifeta Selimi, Kryetar

__________________________

2. Prof.dr. Naser Rahimi, anëtar

__________________________

3. Prof.Dr. Raman Ismaili, anëtar

__________________________

2
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