


R E F E R A T

PËR ZGJEDHJEN E NJË MËSIMDHËNËSI NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE
PROFESOR ORDINAR PËR LËMINË SHKENCORE SOCIOLOGJI NË FAKULTETIN E
ADMINISTRATËS SË BIZNESIT NË UNIVERSITETIN Е TETOVËS

Me propozim-vendim të Këshillit mësimor shkencor të Fakultetit të administratës së biznesit-

FAB të Universitetittë Tetovës të datës 15.05.2018 (Nr.arki.23-183/1) dhe Vendim të Këshillit

të Rektoratit të dates 04.06.2018 (Nr.ark 02-2388/1) është formuar komision Recensues për

zgjedhjen  e  një  mësimdhënësi  në  Fakultetin  e  Administratës  së  Biznesit  për  lëndët:

Sociologjia e arsimit dhe Sociologjia politike sipas konkursit të publikuar më 05.05.2018 në

gazetën  e  përditshme“Koha”  dhe  “Nova  Makedonija”,  si  dhe  në  ueb  faqen  zyrtare  të

Universitetit Shtetëror të Tetovës,në përbërje:

1.  Prof.Dr.Ruzhica  Cacanoska,  profesor  ordinar,  Instituti  për  hulumtime sociologjike  dhe

juridiko-politike pran Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” -Shkup,

2. Prof.Dr. Sllavejko Sasajkovski, profesor ordinar,Instituti për hulumtime sociologjike dhe

juridiko-politike pran Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” -Shkup,

3.Prof. Dr. Reshat Qahili, profesor ordinar,Universiteti  i Tetovës, Tetovë.

Komisioni në përbërje të plotë, si më sipër, pasi e kontrolloi materialin e konkursit, titullit të

lartëpërmendur i paraqet këtë

R ECENSION

Nga konkursi i publikuar më 05.05.2018 në gazetën “Koha” dhe “Nova Makedonija” mund

tëvërehet se në të është shpallur për zgjedhje vendi i punës i një mësimdhënësi universitar në

Fakultetin  e  Administratës  së  Biznesit   për  lëndët:Sociologjia  e  arsimit  dhe  Sociologjia

politike.

Pas  kontrollimit  të  materialit  të  konkursit,  nga  dokumentacioni,  u  konstatua  se  në

konkursështë  paraqitur  vetëm një kandidat,  edhe  atë  Dr.  Metush Sulejmani,  profesor  me

mardhënie të rregullt në Fakultetin e Administratës së Biznesittë Universitetit të Tetovës.
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I. TË DHËNA BIOGRAFIKE DHE ZHVILLIMI PROFESIONAL

Dr.  Metush  Sulejmani  ka  lindur  në  Fshatin  Strazhë  komuna  e  Kumanovës  ku  edhe  ka

mbaruar  katër  klasë  të  shkollës   fillore  periferike  të  shkollës  fillore  “Rilindja”,  Fshati

Llojan,Kumanovë, kurse pjesën tjetër  të shkollimit fillor e mbaroi në të njëjtën shkollë në

Fshatin Llojan komuna e Kumanovës.

Shkollën e mesme, Gjimnazi “Goce Dellçev”– Kumanovë, drejtimi  përgjithshëm e ka kryer

në vitin 1975. Pastaj ka vijuar studimet në Degën Filozofi-sociologji në Fakultetin Filozofik

pran Universitetit të Kosëvës të cilati përfundoinë vitin1981, ku edhe fitoi titullin profesor i

diplomuar për filozofi-sociologji (shkalla VII/1).

Më vonë pas dpilomimit punësohet me kohë të caktuar në gjimnazin “Goce Dellçev” në

Kumanovë në paralelet në gjuhën shqipe. Prej vitit 1989 e deri me 1994jetoi dhe punoi në

Zvicër.  Në  vitin  1995  punësohet  në  Institutin  për  hulumtime  sociologjike  dhe  juridiko-

politike pran Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”– Shkup.

Më pas në të njejtin Institut i regjistroi studimet pasuniversitare ku në afat optimal i ka dhënë

me sukses të gjitha provimet e parapara sipas planit të studimeve pasdiplomike në institutin e

lartëpërmendur.Ndërkohë  në  vitin  2001  me  sukses  mbrojti  tezën  e  magjistraturës  në

temën:””Lidhshmëria  reciproke  dhe  ndikimi  i  komponentës  kulturo-vlerore  të  procesit

edukativo-arsimor  dhe  mardhëniet  ndëretnike  në  Republikën  e  Maqedonisë”dhe  mori

titullinmagjistër i shkencave sociologjike. Pran të njejtit Institut në vitin 2005 mbrojti me

sukses  disertacionin  e  doktoraturës  me  titull:“Ndryshimet  në  familjen  bashkëkohore

shqiptare në Maqedoni” dhe mori titullin doktor i shkencave sociologjike.

Në institutin  për  hulumtime  sociologjike  dhe  juridiko-politike  ishte  i  angazhuar  edhe  në

studimet pasuniversitare me lëndën “Sociologjia e arsimit”

II. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

Dr.Metush Sulejmani  ka punuar  pesë vite  si  bashkëpunëtarë i  jashtëm në Universitetin  e

Evropës Juglindore në Tetovë në Fakultetin e Administratës Publike dhe departamentin e

sociologjisë dhe ate nga viti 2003 e deri në vitin 2006.Pranë këtij universiteti në fillim ka

qenë asistent për lëndën “Sociologjia dhe shoqëria evropiane” në Fakultetin e Administratës
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publike, kurse në departamentin e sociologjisë pran Fakultetit Pedagogjik i ka ligjeruar këto

lëndë:  “Kërkime  shkencore-I,II,III,”,   “Sociologjia  e  arsimit”,  “Sociologjia  politike”dhe

“Sociologjia urbane” 

Që nga viti 2006 punësohet si profesor i rregullt në Universitetin  FON në Shkup si ligjerues

i këtyre lëndëve:”Sociologjia e përgjithshme”,”Sociologjia e së drejtës”,  “Sistemi politik”

dhe “Patologjia sociale”.Në të njejtin Universitet ka punuar si prodekan në Fakultetin për

Detektiv  dhe  siguri”.  Dr.Metush  Sulejmani  ka  ligjeruar  edhe  në  Kolegjin  Universitar  në

Gjilan  –Republika  e  Kosovës  në  cilësinë  e  bashkëpunëtarit  të  jashtëm  në  këto

lëndë:”Patologjia  sociale”,  “Sociologjia  e  përgjithshme”,  “Edukim  qytetarë”  dhe

“Antropologji filozofike”.

Gjitashtu Dr.Metush Sulejmani ka ligjeruar edhe në Kolegjin Evropian “Dukagjini” në Pejë

në lëndët “Sociologjia e përgjithshme” dhe “Sociologjia juridike”.

Që nga viti 2009 pranohet në Universitetin e Tetovës si profesor i rregullt.

Ligjeron në Fakultetin e Administratës së biznesit,  Fakultetin Filozofik dhe në Fakultetin

Filologjik.

Dr.Metush Sulejmani në Universitetin e Tetovës është ligjerues i këtyre lëndëve: “Sociologjia

politike”,  “Patologjia  sociale”,  “Sociologjia  e  arsimit”,  “Ndryshimet  shoqërore  dhe

globalizmi”, “Sistemet e informacionit publik”, Etika në administratën publike”, “Hyrje në

filozofi”, “Sociologji kulture”

Gjithashtu është i angazhuar edhe në ciklin e dytë të studimeve pasuniversitare në programin

studimor –Sociologji- me lëndën “Sociologjia e arsimit” dhe “Shoqëria bashkëkohore dhe

devijimet” pastaj në Fakultetin juridik e ka ligjeruar lëndën “Metodologjia e hulumtimeve

shkencore”kurse  në  Fakultetin  e  Administratës  së  biznesit-në  programin  studimor

Administratë publike ika ligjeruar këto lëndë: “Sistemet komparative politike”,  “Shoqëria

civile dhe bashkëpunimi me qytetarët”, dhe “Etika në administratën publike”.Kurse tani i

ligjeron këto lëndë: “Sistemet e qeverisjes në BE”, “Sistemet e informimit public”, kurse në

Administratën e Biznesit lëndën “Sociologjia e globalizimit”

Dr.  Metush  Sulejmani  pran  Fakultetit  të  Administratës  së  Biznesit  ka  punuar  si  dekan i

këtijFakulteti që nga viti 2009 e deri në vitin 2012.

Në përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet  mësimore

shkencore,shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorit të Universitetit Shtetëror të
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Tetovës (Buletini i universitetit), kandidati Dr. Metush Sulejmani ka realizuar gjithsej  110.356,

pikë nga veprimtaria mësimore-arsimore dhe e ka kaluar numrin minimal të pikëve që duhet të

tubohen  për zgjedhjen në thirrjen Profesor ordinar.

III. VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Krahas angazhimit në procesin mësimor, kandidati është marrë vazhdimisht me hulumtime

shkencore në fushën e mësimdhënies së shkencave sociologjike si dhe në fushën e kërkimeve

shkencore.Veprimtaria shkencore-hulumtuese e kandidatit përbëhet nga botimi i librave dhe

artikujve shkencorë të botuara në revistashkencore vendore dhe ndërkombëtare, si dhe me

pjesëmarrje  në  tubime  shkencore  vendore  dhe  ndërkombëtare.Kjo  veprimtari  shkencore-

hulumtuese e kandidatit  paraqitet me këto aktivitete:

A. Artikuj shkencorë

1. Metush Sulejmani “Veberovite pogledi za birokratijata ”-Vjetari i Institutit për hulumtime

sociologjike dhe juridiko-politike,Shkup,2000,(Në gjuhën maqedonishte),

2. Metush Sulejmani “Ligji për vetëadministrim vendor dhe ndikimi I procesit edukativo-

arsimor në mardhëniet ndëretnike”-Vizione nr.1,2004,Shkup

3.  Metush  Sulejmani  “Dimenzioni  socio  ekonomik  i  varfërisë  dhe  pasojat  e  sajë në

shoqëri”,në  librin  “Traumat  dhe  dukuritë  psikologjike  si  pasojë  e  konfliktit  burim për

rrezikimin e të drejtave dhe lirive të njeriut”Shkup,2003, 

4. Metush  Sulejmani “Mardhëniet ndëretnike dhe Marrëveshja e Ohrit”,pjesë e librit nga

grup autorësh:”Implementimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit”,Shkup,2003,

5.  Metush   Sulejmani,”Politika  gjenocidiale  serbe  ndaj  popullit  shqiptarë”,Revista

“Univerzitas”,Vjenë,Nr.4/5,2004,

6.  Metush  Sulejmani,  “Socioloshki  aspekt  na  elistiçkite  teorii”,Vjetari  i  Institutit  për

hulumtime sociologjike dhe juridiko-politike,Shkup,2005,(Në gjuhën maqedonishte),

7.  Metush  Sulejmani,”Parimet  etike  imperativ  i  çdo  shoqërie”,  Revista  Vizione

Nr.6,Shkup,2006, 

8.  Metush  Sulejmani,  “Promeni  vo  albanskoto  semejstvo  vo  Makedonija-patriarhalni  i

sovremeni  elementi”,Vjetari  i  Institutit  për  hulumtime  sociologjike  dhe  juridiko-

politike,2007,Shkup,(Në gjihën maqedonishte),
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9. Metush Sulejmani, “Aspekti sociologjik i dukurive devijante tek të rinjtë”,-Vepra,revistë

educative,kulturore dhe shkencore, Nr.96,2009, Shkup,

10.  Metush  Sulejmani,  “The  role  of  hypotheses  in  scientific  research”,SUT  SCIENTIFIC

OBSERVER•Vol.1•Issue  2&3•2011,(An  International  Inter-university  Journal) ISSN

1857-  6915  (printed  version) ISSN 1857-  6923  (online  version),State   University   of

Tetova, Macedonia,

11.Metush  Sulejmani, “Enciklopedia –shprehje e mosdurimit ndaj shqiptarëve”,nga libri prej

grup autorësh:”Enciklopedia-reagime, përmbledhje shkrimesh”, 2009, Shkup,

12.Metush Sulejmani,”Roli historik i Kuvendit të Karadakut të Kumanovës në shpalljen e

pavarësisë së Shqipërisë”, Revista “Mësuesi”,Nëntor-dhjetor,2012,Shkup,

13.Metush  Sulejmani, “.”Ndryshimet në familjen shqiptare pasojë e dinamikës së proceseve

shoqërore”Revista “Studime albanologjike” viti 2011,Instituti për Trashigiminë kulturore

të shqiptarëve,Shkup.

14.Metush Sulejmani,”“Aspekti sociologjiko-politik i spalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe

roli  i  Kuvendit  të  Karadakut  të  Kumanovës  në  zgjidhjen  e  çështjes  shqiptare”,

Centrum,Nr.1,-Revistë shkencore,2013,Shkup,

15.Metush Sulejmani, “The sociological aspect of themigration  of Macedonian Albanians as

one  of  the  effects  of  the  global  risk”Regional  science  conference  with  international

participation,2013,Pejë,Republika e Kosovës, Viti 3,Nr.3,

16.  Zija   Zimeri,  Metush  Sulejmani,Arta  Zimeri,   “  Turism as  a  form of  socio-cultural

communication”,Contemporary Research Center- Journal, International Journal of Social

and Human  sciences,Revistë shkencore me faktor impakt-Academic Journal of Business

Administration Law and Social Sciences (AJBALS) me bord editorial ndërkombëtarë me

(E-ISSN- 2410-8693/ISSN 2410-3918) Tiranë,

17.Metush Sulejmani,Zija Zimeri, “Roli i arsimit në gjeo shkenca për krijimin e shoqërisë së

dijes  si  kusht  për  zhvillimin  e  mirëqenies  shoqërore”  (Geo  –SEE  Institute-Shkup.

Dhjetor,2014,

18.Zija  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Arta  Zimeri,  “Anthropogenic  tourist  motives  in

Debar,Struga and Ohrid” (Geo –SEE Institute-Shkup.Dhjetor,2014, International scientific

journal  “Micro Macro &Mezzo Geo Information”. Impakt faktor (2013):0.386,
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19. Metush Sulejmani,“Aspekti sociologjik i ndryshimeve  në sferën e mardhënieve familjare

në familjen shqiptare në Maqedoni”, Revista e Fakultetit Filozofik “Filosophica”, USHT-

Tetovë 2015,

20.Metush Sulejmani,”Etnogjeneza e Rekës së Epërme”, Reçension i librit “Reka e Epërme

dhe  fshati  Kiçinicë”  i  autorit  Branko  Manajllovski,  Revista  shkencore  qStudime

albanologjike pran Institutit për trashigimi kulturoretë shqiptarëve,2016,Shkup,

21.Zija  Zimeri,  Blerta  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Sociocultural  dimension   of

communication   and  tourism,  Thirteenth  Internacional  Scientific  Conference-THE

TEACHER OF THE FUTUR, Budva Montenegro ISSN 2545-4439,2017,

22.Zija Zimeri, Metush Sulejmani,Blerta Zimeri, Basic of traffic tourism in theRepublic of

Macedonia, European Journal of Economics, Law and Social Sciences (Austria) E-ISSN

2510-0429/ISSN 2519-1284-2017,

23.Metush Sulejmani “Funksionet shoqërore të arsimit”, Revista “Mësuesi”,Maj 2018,Shkup,

24.Metush  Sulejmani  “Ndryshimet  në  marrëdhëniet  familjare  në  familjen  shqiptare  në

Maqedoni”,Centrum Nr.9 Revistë shkencore,2018, Shkup,

B. Tubime dhe konferenca shkencore

1.  Metush  Sulejmani,”Bashkëpunimi  ndëretnik  bazë  për  ardhmërinë  e  Maqedonisë”

Pjesëmarrës  në  tryezën  e  rrumbullakët:  ”Ardhmëria  e  Maqedonisë-dialogu  maqedono-

shqiptarë” mbajtur me 4 dhe 5 qershorë 2001 në Shkup në Klubin e deputetëve

2.  Metush  Sulejmani,”Aspekti  sociologjik  i  shpërnguljeve  të  shqiptarëve  dhe  pasojat  e

sajë”Konferencë shkencore i bazuar në  Projektin”Migrimi plagë e re e vjetër”-Forumi

rinor islam 2010 Kumanovë,

3. Pjesëmarrës në seminarin njëditor në Asociacionin për afirmimin e gruas (Associacion for

women affirmation) në shkup, tema e seminarit:”Punimi shkencor,sfidë për hulumtuesit e

rinjë”,2010,Shkup,

4.Metush  Sulejmani,“Multietniciteti  i  shoqërive  bashkëkohore  bazë  për  avansimin  e

demokracisë globale dhe lokale në vendet shumetnike”, ligjeratë e mbajtur në seminarin

treditorë  në  Kumanovë  me  30,  31.05.2005  dhe  01.06.2005  në  temëm  “Bashkëpunimi

regjional mes komunës së Kumanovës dhe të Gjilanit.
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5.  Metush  Sulejmani,”Roli  i  partive  politike  në  shoqëri”  (konferencë  ndërkombëtare

organizuar nga OSBE-Shkup,Tetorë 2005)

6.Metush Sulejmani,“Aspekti sociologjiko-politik i spalljes së pavarësisë së Shqipërisë dhe

roli i Kuvendit të Karadakut të Kumanovës në zgjidhjen e çështjes shqiptare”Konferencë

shkencore  mbi  100  vjetorin  e  Kuvendit  të  Karadakut  të  Kumanovës  mbajtur  me

24.07.2012, Kumanovë,

7.Metush Sulejmani,“Ndryshimet në familjen bashkëkohore shqiptare në Maqedoni”,Pjesëmarrës

në  konferencën  shkencore  në  Shkodër”ICRA”  24-25.maj  2013,  Shkodër,Republika  e

Shqipërisë,

8. Metush Sulejmani, ““Aspekti sociologjik i migrimeve të shqiptarëve të Maqedonisë si një

nga  efektet  e  riskut  global”,  Pjesëmarrës  në  konferencën  regjionale  shkencore  me

pjesëmarrje ndërkombëtare, me temën e Projektit:Pasojat nga risku global në vendet në

tranzicion”, Pejë, Republika e Kosovës 14.мај 2013.

9.Metush  Sulejmani  “Teoria  e  riprodhimit  kulturor   dhe  arsimi”,Konferencë  shkencore  e

mbajtur në Universitetin e Tetovës  në Tetovë  30-31 tetorë 2015.

C. Projekte shkencore

Veprimtaria kërkimore shkencore e Dr.Metush Sulejmanit ndërlidhet me pjesëmarrjen e tijë

në  disa  projekte  shkencore  të  realizuara  në  Institutin  për  hulumtime  sociologjike  dhe

juridiko-politike në Shkup:

1.  Distanca nacionale dhe fetare në Republikën e Maqedonisë

2.  Burimet dhe faktorët e tensioneve ndëretnike dhe procesi edukativo-arsimorë

3.  Struktura socio-ekonomike dhe problemet e populates në Republikën e Maqedonisë

4.  Identifikimi i diskriminimit gjinorë në procesin edukativo-arsimorë

5.  Identiteti i Maqedonasve dhe Shqiptarëve dhe mundësia e ndërtmit të bazës qytetare

6.  Hulumtimi i publikut medial në Maqedoni

7.  Shtresëzimi social dhe kualiteti i jetës në periudhën e tranzicionit

8.  Problemet sociale dhe të sigurisë në Maqedoni

9.  Opinioni publik-politik në Maqedoni

10.Qytetarët në vendosjen për  sferën e nivelit lokal. 
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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-hulumtuese.

Në  përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet

mësimoreshkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  të  bashkëpunëtorit  në

Universitetin Shtetëror të Tetovës (Buletini i universitetit), kandidati Dr. Metush Sulejmani

ka  realizuar  gjithsej  130.9 pikë  nga  veprimtaria  shkencore-hulumtuese  dhe  ka  tejkaluar

numrin minimal të pikëve që duhet të tubohen sipas kësaj baze për zgjedhjen në thirrjen

Profesor ordinar

IV. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE

A. Libra të botuar dhe dispenca

1. Metush Sulejmani,“Përsiatje sociologjike” 2005, Logos A, Shkup,

2. Metush Sulejmani,“Procesi edukativo-arsimor dhe mardhëniet ndëretnike në Republikën e

Maqedonisë”2012, Furkan,Shkup,

3. Metush Sulejmani,”Refleksione socio-politike” 2014- Furkan, Shkup

4. Metush Sulejmani,“Sociologjia”,tekst universitar është në shtyp,Shtypshkronja  “Furkan ”

Shkup,

5. Metush Sulejmani,“Sociologjia e arsimit”,tekst universitar,2015,  “Furkan”, Shkup,

Dr.Metush Sulejmani në përdorim i ka disa dispenca për përdorim të brendëshëm të cilat i

shërbejnë si burim bazë për literaturë shkencore:

1.Metush Sulejmani,”Sociologjia”,dispencë me ligjerata  të autorizuara,2009,  Universiteti  i

FONI-it

2.Metush  Sulejmani,”Sociologjia  e  së  drejtës”  dispencë  me  ligjerata  të

autorizuara,Universiteti i FONIT, 2006,

3.Metush Sulejmani,”Patologjia sociale” dispencë me ligjerata të autorizuara,USHT,2008,

4.Metush Sulejmani,“Sociologjia Politike” dispencë  me ligjerata të autorizuara,USHT,2010,

5.Metush  Sulejmani,“Sociologjia  e  Familjes”dispencë   me  ligjerata  të  autorizuara,USHT,

2007.
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Në përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet  mësimore

shkencore,shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorit të Universitetit Shtetëror të

Tetovës (Buletini i universitetit), kandidati Dr. Metush Sulejmani ka realizuar gjithsej 42,  pikë

nga veprimtaria profesionale-aplikative dhe e ka kaluar numrin minimal të pikëve që duhet të

tubohen  për zgjedhjen në thirrjen Profesor ordinar.

V. AKTIVITETE  TJERAPROFESIONALEDHE SHKENCORE

1.Dr.Metush Sulejmani ka qenë anëtarë komisioni në mbrojtjen e tezës së magjistraturës me

temë:”Shkurorëzimet  në  Republikën  e  maqedonisë”  28.03.2007  në  Institutin  për

hulumtime sociologjike dhe juridiko-politike, Shkup,

2.Dr.Metush Sulejmani ka qenë anëtarë komisioni në mbrojtjen e tezës së doktoraturës në

temën:”Aspektet socio-politike të zhvillimit lokal”, Instituti për hulumtime sociologjike

dhe juridiko-politike Shkup, Qershorë 2007,

3. Dr.Metush Sulejmani ishte anëtarë komisioni në mbrojtjen e tezës së magjistraturës me

temë:”Nocioni  “vlerë”-teoritë  dhe  realitetet  shoqërore”  në  Universitetin  Shtetëror  të

Tetovës,Fakulteti filozofik 2010,

4. Dr.Metush Sulejmani ishte mentorë në tezën e magjistraturës “Shkolla si faktor dhe burim

i   socializimit  të  individit”  e  mbrojtur  në  Universitetin  SHtetëror  të  Tetovës,Fakulteti

filozofik 2011,

5.  Dr.Metush  Sulejmani  ishte  ishte  mentorë  në  tezën  e  magjistraturës  “Sfidat  e  arsimit

bashkëkohor  në  Republikën  e  Maqedonisë  si  shoqëri  multikulturore”  në  Universitetin

SHtetëror të Tetovës,Fakulteti filozofik, 2013,

6.Dr.Metush Sulejmani ishte  mentorë në tezën e magjistraturës ,,Roli i institucioneve shoqërore

me theks të veçantë familjes dhe arsimit në paraqitjen dhe parandalimin e delikuencës së të

miturve”-Universiteti i Tetovës,2018

7. Dr.Metush Sulejmani ishte recenzent për tekstin “Fokus grupi si metodë hulumtuese në

shkencat  shoqërore”  botuar  në  Vjetarin  e  Institutit  për  hulumtime  sociologjike  dhe

juridiko-politike në Shkup, 2007 (në gjuhën maqedonishte),

8.Dr.Metush Sulejmani  ishte  recenzent i  librit  “Patologjia  sociale  dhe personaliteti”,i  autorit

Dr.Bashkim Selmani-Universiteti i FONI-t, 2010-Shkup,
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9.Ishte recenzent i librit “Roli i kompjuterit në procesin arsimor” i autorit Doc.dr.Abdylnaser

Sinani,2012,

10.Në studimet  deridiplomike,Dr.Metush  Sulejmani  ka  qenë  mentor  dhe  anëtarë  komisioni  i

shumë  temave  të  diplomës  nga  lëmia  e  Patologjisë  sociale,shkencave  sociologjike,

pedagogjike etj,

11.Dr.Metush Sulejmani ishte recenzent i librit  “Shkolla si faktor dhe burim i socializimit të

individit” të autorit Mr.Rexhep Kuçi, 2012, Prishtinë.

12. Dr.Metush Sulejmani ka qenë kryetarë i komisionit recensues për titullin Docent të Dr.Ibish

Kadriut dhe Dr.Abdylnaser Sinanit në Departamentin e sociologjisë në Fakultetin Filozofik

pran Universitetit Shtetëror të Tetovës,

13.Gjithashtu  ka  qenë  anëtarë  i  komisionit  recenzues  për  titullin  Docent  të  Dr.  Rizvan

Sulejmanit në Departamentin e shkencave politike në Universitetin Shtetëror të Tetovës.

14.Dr.Metush Sulejmani ishte anëtarë i komisionit recenzues për titullin Docent për Dr.Ardita

Abduli në departamentin e sociologjisë pran Universitetit të Tetovës,

Në përputhje  me  Rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurën  për  zgjedhje  në  thirrjet  mësimore

shkencore,shkencore, mësimore-profesionale dhe të bashkëpunëtorit të Universitetit Shtetëror të

Tetovës  (Buletini  i  universitetit),  kandidati  Dr.  Metush Sulejmani  ka realizuar  gjithsej  10.00,

pikë  nga aktivitete tjera profesionale-shkencore dhe e ka kaluar numrin minimal të pikëve që

duhet të tubohen  për zgjedhjen në thirrjen Profesor ordinar.

VI.FORMULARI  PËR  RAPORTIN  PËR  ZGJEDHJE  NË  THIRRJEN

MËSIMORESHKENCORE

Në shtojcë  është  bashkangjitur  formulari  për  raportin  e  zgjedhjes  në  thirrjen  mësimore-

shkencore  professor  ordinar.Kandidati  Dr.  Metush  Sulejmani  ka  grumbulluar  gjithsej

236.356,pikë,  edhe  atë  për:  veprimtarinë  mësimore-arsimore110.356,pikë,  veprimtarinë

shkencore-hulumtuese130.9,  pikë,  veprimtarinë  profesionale-aplikative42,  pikë  dhe

aktivitete tjera profesionale shkencore  10.00,  pikë.

REFERENCAT  PROFESIONALE  TË  KANDIDATIT  PËR  ZGJEDHJEN  NË  THIRRJE

Pikë:

VEPRIMTARIA MËSIMORE-SHKENCORE 110.356,Pikë

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE130.9 Pikë
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VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 42,   Pikë

AKTIVITETE TJERA PROFESIONALE SHKENCORE10.00, Pikë

Gjithsej 293.256, Pikë

PËRFUNDIMI DHE PROPOZIMI

Në bazë të pasqyrës të prezantuar më lart si dhe nga të dhënat në Shtojcë, komisioni

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

hulumtuese, profesionale-aplikative dhe aktivitete tjera profesionale shkencore dhe konstaton

se kandidati Dr.Metush Sulejmani  në përputhje me Rregulloren për kriteret dhe procedurën

për  zgjedhje  në  thirrjet  mësimore-shkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  të

bashkëpunëtorit  në  Universitetin  Shtetëror  të  Tetovës  (Buletini  i  universitetit),  ka  tubuar

gjithsej 293.356,  pikë nga referencat profesionale dhe me këtë e ka kaluar numrin minimal të

pikëve që duhet të realizohen për zgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore Profesor ordinar.

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

Komisioni përfundon se Dr.Metush Sulejmaniposedon kualitet shkencor dhe profesional dhe

sipas ligjit për arsim të lartë si dhe në përputhje me Rregulloren për kriteret dhe procedurën

për  zgjedhje  në  thirrjet  mësimore-shkencore,  shkencore,  mësimore-profesionale  dhe  të

bashkëpunëtorit  në  Universitetin  Shtetëror  të  Tetovës  i  plotëson  të  gjitha  kushtet  që  të

zgjidhet në thirrjen që ka konkuruar-profesor ordinar.

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

Universitetit Shtetëror të Tetovës që kandidati Dr. Metush Sulejmani të zgjidhet në thirrjen

mësimore shkencore ORDINAR për lëndët:Sociologjia e arsimit dhe  Sociologjia politike në

Fakultetin e Administratës së Biznesit pran Universitetit  të Tetovës.

Tetovë.Qershor 2018ANЁTARЁT E KOMISIONIT RECENSUES:

1. Prof. Dr.Ruzhica Cacanoska, kryetar

2. Prof. Dr, Sllavejko Sasajkovski, anëtar

3. Prof. Dr. Reshat  Qahili, anëtar
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SH T O J C Ë

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

Kandidati:Metush Sulejmani
Institucioni:Fakulteti i administrim-biznesit-Kumanovë, USHT
Lëmia shkencore:Sociologji

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 

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

(lëndët në ciklin e pare të studimeve) 
1.1. Sociologji e arsimit

(Pedagogji; drejtimi klasor dhe profesional, 
Fakulteti Filozofik) 2+0, 5semestra

2x15x5x0.04=6

1.2. Sociologji e arsimit
(Psikologji; drejtimi profesional, Fakulteti 
Filozofik) 2+0, 5semestra

2x15x5x0.04=6

1.3. Patologji sociale
(Sociologji:drejtimiarsimor, Fakulteti Filozofik) 
2+0, 5semestra

2x15x5x0.04=6

1.4. Sociologjia Politike
(Administratë publike-FAB) 2+0, 3semestra

2x15x3x0.04=3.6

1.5. Ndryshimet shoqërore dhe globalizimi
(Administratë publike-FAB) 2+0, 3semestra 2x15x3x0.04=3.6

1.6. Etika në Administratën publike
 (Administratë publike-FAB) 2+0, 3 semestra

2x15x3x0.04=3.6

1.7. Sociologji kulture
 (Gjuhë dhe letërsi maqedone:drejtimi arsimor-
Fakulteti Filologjik) 2+0, 1semestër

2x15x1x0.04=1.2

1.8. Filozofi
(Psikologji drejtimi profesional-Shkup, Fakulteti 
Filozofik) 2+1, 1semestër

2x15x1x0.04=1.2

1.9. Antropologji filozofike
(Psikologji drejtimi profesional) 2+1, 2semestra

2x15x2x0.04=2.4

1.10.
1.11. Hyrje në filozofi

(Gjuhë dhe letërsi angleze-Shkup, Fakulteti 
filologjik) 2+1, 1semestër

2x15x1x0.04=1.2

1.12. Sociologji e arsimit 2x15x2x0.04=2.4
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(Gjuhë dhe letërsi angleze-Kumanovë, Fakulteti 
filologjik) 2+1, 2semestër

2. Mbajtja e ligjëratave
(lëndët në ciklin e dytë të studimeve)

2.1. Sociologji arsimi
(Sociologji:drejtimi arsimor) 2+0, 4semestra

2x15x4x0.05=6

2.2. Metodologjia e hulumtimeve shkencore
(Fakulteti Juridik:) 2+0, 2 semestra

2x15x2x0.05=3

2.3. Sistemet politike komparative
(Administratë publike-FAB), 2+0, 2 semestra

2x15x2x0.05=3

2.4. Shoqëria civile
(Administratë publike-FAB), 2+0, 2 semestra

2x15x2x0.05=3

2.5. Etika në administratën publike
(Administratë publike-FAB), 2+0, 2 semestra

2x15x2x0.05=3

3 Konsultime me studentë Poenat
3.1. Sociologji e arsimit

(Pedagogji; drejtimi klasor dhe profesional, 
Fakulteti Filozofik) 2+0, 5semestra

100x5x0.002=1

3.2. Sociologji e arsimit
(Psikologji; drejtimi profesional, Fakulteti 
Filozofik) 2+0, 5semestra

80x5x0.002=0.8

3.3. Patologji sociale
(Sociologji:drejtimiarsimor, Fakulteti Filozofik) 
2+0, 5semestra

40x5x0.002=0.4

3.4. Sociologjia Politike
(Administratë publike-FAB) 2+0, 3semestra

100x2x0.002=0.4

3.5. Ndryshimet shoqërore dhe globalizimi
(Administratë publike-FAB) 2+0, 3semestra 100x3x0.002=0.6

3.6. Etika në Administratën publike
 (Administratë publike-FAB) 2+0, 3 semestra

80x3x0.002=0.48

3.7. Sociologji kulture
 (Gjuhë dhe letërsi maqedone:drejtimi arsimor-
Fakulteti Filologjik) 2+0, 1semestër

50x1x0.002=0.1

3.8. Filozofi
(Psikologji drejtimi profesional-Shkup, Fakulteti 
Filozofik) 2+1, 1semestër

80x2x0.002=0.32

3.9. Antropologji filozofike
(Psikologji drejtimi profesional) 2+1, 2semestra

80x2x0.002=0.32

3.10. Hyrje në filozofi
(Gjuhë dhe letërsi angleze-Shkup, Fakulteti 
filologjik) 2+1, 1semestër

80x1x0.002=0.16

3.11. Sociologji e arsimit
(Gjuhë dhe letërsi angleze-Kumanovë, Fakulteti 
filologjik) 2+1, 2semestër

80x2x0.002=0.32

3.12. Sociologji arsimi
(Sociologji:drejtimi arsimor) 2+0, 4semestra

10x4x0.002=0.08
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3.13. Metodologjia e hulumtimeve shkencore
(Fakulteti Juridik:) 2+0, 2 semestra

20x2x0.002=0.08

3.14 Sistemet politike komparative
(Administratë publike-FAB), 2+0, 2 semestra

8x2x0.002=0.032

3.15. Shoqëria civile
(Administratë publike-FAB), 2+0, 2 semestra

8x2x0.002=0.032

3.16. Etika në administratën publike
(Administratë publike-FAB), 2+0, 2 semestra

8x2x0.002=0.032

4. Mentori i punimeve të diplomës
5. Anëtar i komisionit për vlerësim ose mbrojtje të 

doktorturës 
2x2=4

6. Anëtar i komisionit për vlerësim ose mbrojtje të 
magjistraturës

2x1=2

7. Anëtar i komisionit për vlerësim ose mbrojtje të 
punimit të diplomës

30x0.2=6

8 Recensent i librit 4
8.1 “Shkolla  si  faktor  dhe  burim  i  socializimit  të

individit”  të  autorit  Mr.Rexhep  Kuçi,  2012,
Prishtinë.

4

8. Mentor i magjistraturës së mbojtur 2x3=6
9 Skriptë interne për ligjerata
9.1. Sociologjia, dispencë me ligjerata të autorizuara 

2009
4

9.2. Sociologjia  e  së  drejtës,  dispencë  me  ligjerata  të
autorizuara 2006

4

9.3. Patologjia  sociale,  dispencë  me  ligjerata  të
autorizuara 2008

4

9.4. Sociologjia  Politike,  dispencë   me  ligjerata  të
autorizuara, 2010

4

9.5. Sociologjia e Familjes,  dispencë  me ligjerata të
autorizuara, 2007

4

9.6 Sociologjia  e  arsimit,  dispencë  me  ligjerata  të
autorizuara, 2012

4

10. Recensent i bashkëpunëtorëve ose profesorëve 4x1=4
Gjithsej 110.356
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VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 

Nr.
rendor

Emri i aktivitetit: Pikët

1 Punime me rezultate origjinale shkencore të botuar në revista
shkencore/profesionale

40 pikë

1.1.  Metush Sulejmani “Veberovite pogledi za birokracijata ”-Vjetari
Institutit  për  hulumtime  sociologjike  dhe  juridiko-
politike,Shkup,2000,

4.0

1.2 Metush  Sulejmani,  “Socioloshki  aspekt  na  elistiçkite
teorii”,Vjetari  i  Institutit  për  hulumtime  sociologjike  dhe
juridiko-politike,Shkup,2005,

4.0

1.3 Metush  Sulejmani,  “Promeni  vo  albanskoto  semejstvo  vo
Makedonija-patriarhalni i sovremeni elementi”,Vjetari I Institutit
për hulumtime sociologjike dhe juridiko-politike,2007,Shkup,

4.0

1.4 Metush Sulejmani, “Aspekti sociologjik I dukurive devijante tek
të  rinjtë”,-Vepra,revistë  educative,kulturore  dhe  shkencore,
Nr.96,2009, Shkup,

4.0

1.5 Metush  Sulejmani,”Roli  historic  i  Kuvendit  të  Karadakut  të
Kumanovës  në  shpalljen  e  pavarësisë  së  Shqipërisë”,  Revista
“Mësuesi”,Nëntor-dhjetor,2012,Shkup,

4.0

1.6 Metush  Sulejmani, “.”Ndryshimet në familjen shqiptare pasojë e
dinamikës  së  proceseve  shoqërore”Revista  “Studime
albanologjike”  viti  2011,Instituti  për  Trashigiminë  kulturore
Shkup

4.0

1.7 Metush  Sulejmani,”“Aspekti  sociologjiko-politik  i  spalljes  së
pavarësisë  së  Shqipërisë  dhe  roli  i  Kuvendit  të  Karadakut  të
Kumanovës  në  zgjidhjen  e  çështjes  shqiptare”,  Centrum,Nr.1,-
Revistë shkencore,2013,Shkup,

4.0

1.8 Metush Sulejmani,”Etnogjeneza e Rekës së Epërme”, Reçension 
i librit “Reka e Epërme dhe fshati Kiçinicë” i autorit Branko 
Manajllovski, Revista shkencore qStudime albanologjike pran 
Institutit për trashigimi kulturoretë shqiptarëve,2016,Shkup,

4.0

1.9 Metush Sulejmani “Funksionet shoqërore të arsimit”, Revista 
“Mësuesi”,Maj 2018,Shkup,

4.0

1.10
Metush Sulejmani “Ndryshimet në marrëdhëniet familjare në 
familjen shqiptare në Maqedoni”,Centrum Nr.9 Revistë 
shkencore,2018, Shkup,

4.0

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

ndërkombëtar

51.9

2.1 Metush Sulejmani “Ligji për vetëadministrim vendor dhe ndikimi 6.0
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I procesit edukativo-arsimor në mardhëniet ndëretnike”-Vizione
nr.1,2004,Shkup

2.2 Metush   Sulejmani,”Politika  gjenocidiale  serbe  ndaj  popullit
shqiptarë”,Revista “Univerzitas”,Vjenë,Nr.4/5,2004

6.0

2.3 Metush  Sulejmani,”Parimet  etike  imperativ  i  çdo  shoqërie”,
Revista Vizione Nr.6,Shkup,2006, 

6.0

2.4 Metush  Sulejmani,  “The  role  of  hypotheses  in  scientific
research”,SUT  SCIENTIFIC  OBSERVER•Vol.1•Issue
2&3•2011,(An International Inter-university Journal) ISSN 1857-
6915 (printed  version) ISSN 1857-  6923 (online  version),State
University  of Tetova, Macedonia

6.0

2.5 Metush Sulejmani,“Aspekti sociologjik i ndryshimeve  në sferën
e  mardhënieve  familjare  në  familjen  shqiptare  në  Maqedoni”,
Revista e Fakultetit Filozofik “Filosophica”, USHT-Tetovë 2015

6.0

2.6 Metush Sulejmani,Zija Zimeri,  “Roli i arsimit në gjeo shkenca
për  krijimin  e  shoqërisë  së  dijes  si  kusht  për  zhvillimin  e
mirëqenies shoqërore” (Geo –SEE Institute-Shkup. Dhjetor,2014,

5.7

2.7 Zija  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Arta  Zimeri,  “Anthropogenic
tourist motives in Debar,Struga and Ohrid” (Geo –SEE Institute-
Shkup.Dhjetor,2014,  International  scientific  journal   “Micro
Macro &Mezzo Geo Information”. Impakt faktor (2013):0.386,

5.4

2.8 Zija  Zimeri,  Blerta  Zimeri,  Metush  Sulejmani,  Sociocultural
dimension   of  communication   and  tourism,  Thirteenth
Internacional  Scientific  Conference-THE  TEACHER  OF  THE
FUTUR, Budva Montenegro ISSN 2545-4439,2017,

5.4

2.9 Zija  Zimeri,  Metush  Sulejmani,Blerta  Zimeri,  Basic  of  traffic
tourism  in  theRepublic  of  Macedonia,  European  Journal  of
Economics,  Law and  Social  Sciences  (Austria)  E-ISSN 2510-
0429/ISSN 2519-1284-2017,

5.4

3 Punime me rezultate origjinale i botuar në përmbledhje
punimesh nga konferencë profesionale shkencore me bord

ndërkombëtar

12

3.1 Metush  Sulejmani, “Enciklopedia –shprehje e mosdurimit ndaj 
shqiptarëve”,nga libri prej grup autorësh:”Enciklopedia-reagime, 
përmbledhje shkrimesh”, 2009, Shkup,

3

3.2 Metush Sulejmani, “The sociological aspect of themigration  of 
Macedonian Albanians as one of the effects of the global 
risk”Regional science conference with international 
participation,2013,Pejë,Republika e Kosovës, Viti 3,Nr.3,

3

3.3 Metush Sulejmani “Dimenzioni socio ekonomik i varfërisë dhe 
pasojat e sajë në shoqëri”,në librin “Traumat dhe dukuritë 
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Ohrit”,pjesë e librit nga grup autorësh:”Implementimi i 
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2
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Shqipërisë,

2

4.8 Metush Sulejmani, ““Aspekti sociologjik i migrimeve të 
shqiptarëve të Maqedonisë si një nga efektet e riskut global”, 
Pjesëmarrës në konferencën regjionale shkencore me pjesëmarrje
ndërkombëtare, me temën e Projektit:Pasojat nga risku global në 
vendet në tranzicion”, Pejë, Republika e Kosovës 14.мај 2013.

2

4.9 Metush Sulejmani “Teoria e riprodhimit kulturor  dhe 
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2
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1
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1
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1
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1

5.8 Metush Sulejmani, ““Aspekti sociologjik i migrimeve të 
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Gjithsej 130.9

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE

Nr. rendor Emri iaktivitetit: Pikët
1. Libra të sferës shkencore-autor 40
1.1. Metush  Sulejmani,  Përsiatje  sociologjike,  2005,  Logos  A,

Shkup
8

1.2. Metush Sulejmani, Procesi edukativo-arsimor dhe mardhëniet
ndëretnike në Republikën e Maqedonis, 2012,Shkup

8

1.3. Metush  Sulejmani,  Refleksione  socio-politike,  2014,  Furkan
Shkup

8
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1.4. Metush  Sulejmani,  Sociologjia,  2018,  Shtypshkronja
“Furkan”Shkup

8

1.5. Metush Sulejmani, Sociologjia e arsimit,2015,  Shtypshkronja
“Furkan” Shkup

8

2. Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit 
studimor

Pikët

2.1 Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor
Administratë biznesi

1

2.2 Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor 
Administratë publike

1

Gjithsej 42

VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË

Nr. 
rendor

Emri i aktivitetit: Pikët

4. Dekan Pikët
4.1 Dekan i Fakultetit të Administrim Biynesit-Kumanovë 6

Prodekan Pikët
2. Universitet FON-Fakulteti për Detektiv dhe Siguri 4

Gjithsej 10.00

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË 
THIRRJEN

Pikët

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 110.356
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 130.09
VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 42.00
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 10.00

Gjithsej 293.356

Tetovë,  Qershor   2018Anëtarët e Komisionit recensues:

1.Prof. Dr. Ruzhica Cacanoska (kryetar)

_________________________ 
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2 Prof.dr.Sllavejko Sasajkovski (anëtar)

_________________________ 
3.Prof. Dr. Reshat Qahili(anëtar)

_________________________ 
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