
Deri te:
Këshilli mësimor shkencor i Fakultetit Filozofik

Në  bazë  të  Vendimit  të  Këshillit  Mësimor-Shkencor  të  Fakultetit  Filozofik  të
Universitetit  të  Tetovës  nr.  16- 1283/1 të  datës  27.11.2019, në lidhje  me Konkursin,  për
zgjedhje/rizgjedhje  të  mësimdhënësve  në  thirrje  mësimore-shkencore,  të  shpallur  në  të
përditshmet  “Koha” dhe “Nova Makedonija” të  datës  25.09.2019,  si  dhe në web-faqen e
Universitetit www.unite.edu.mk, u formua Komisioni Recensues në këtë përbërje:

1. Prof. Dr. Arafat Shabani, profesor ordinar UEJL- Kryetar
2. Prof. Dr. Edmond Dragoti, profesor ordinar Universiteti i Tiranës- Anëtar
3. Prof. Dr. Galip Veliu, profesor ordinar- Anëtar

Komisioni recensues konstatoi se në konkurs është paraqitur një kandidat edhe atë:
Prof. Dr Musa Musai. Pas shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar nga ana e kandidatit:
Prof. Dr Musa Musai për zgjedhje në thirrje profesor ordinar për lëndët: Psikologji e punës I
dhe II,  Psikologji sociale I dhe II, si dhe Psikologji e religjionit,  Komisionit Recensues të
Këshillit të Rektoratit të Universitetit të Tetovës i paraqet këtë:

R  E  F  E  R  A  T   

Të dhënat kryesore biografike 

Dr. sci Musa Musai është i lindur në Gradec të Gostivarit më 01.05.1970. Shkollimin
fillor e ka kryer në vendlindje, kurse atë të mesëm në Shkup. 

Dr.sci Musa Musai studimet e veta diplomike i regjistron në vitin akademik1989/90
në  Sarajevë,  për  ti  vazhduar  më  pas  në  Universitetin  Marmara  të  Stambollit  në  Turqi,
fakulteti teologjik. Studimet bachelor i përfundon në vitin 1996 pranë këtij fakulteti.

Studimet  e  magjistraturës  i  regjistron  në  vitin  1996  në  fushën  shkencore  të
psikologjisë  së  religjionit,  në  Institutin  e  Shkencave  Sociale  të  Universitetit  Marmara  në
Stamboll.  Në korrik të  vitit  1998 arrinë të magjistroi  në institutin  e shkencave sociale  të
Universitetit  Marmara  në  drejtimin  e  Psikologjisë  së  religjinit  me  temën  “Perceptimet  e
Identitetit Kombëtar dhe Fetar të Shqiptarëve në Maqedoni dhe në Turqi”.

Kandidati po në të njëljtën universitet i përfundoi me sukses edhe studimet e ciklit të
tretë në vitin 2004 në drejtimin e psikologjisë së religjionit me temën “Integrimi i identitetit-
fesë te Muslimanët e Ballkanit”. Kandidati në të gjitha nivelet e studimeve që ka ndjekur ka
rritur suksese të mirëfillta si dhe ka fituar mirënjohje dhe çertifikata të cilat i janë ofruar në
dorëzim komisionit recenzues lidhje me të arriturat akademike të kandidatit.



Në  përputhshmëri  me  nenin  144  të  Rregullores  për  kriteriumet  dhe  procedurës  për
zgjedhje  në  thirrjet  arsimor-shkencore,  arsimore-profesionale  dhe  për  bashkëpunëtorë  në
Universitetin Shtetëror të tetovës (Buletini Universitar nr. 02-6043/1 i muajit tetor viti 2014,
kandidati Prof. Dr. Musa Musai ka arritur gjithsejt 227.104 pikë nga veprimtaria mësimore
arsimore.

Në bazë të dokumentacionit të parashtruar mund të konstatohet se kandidati mirë e
njeh  gjuhën e  angleze  për  çka  ekziston  dëshmi (Certifikat  për  njohje  të  gjuhës  angleze).
Dr.sci Musa Musai posedon njohje, kompetenca dhe shkathtësi  (tash më të dëshmuara) mbi
teknologjinë IT teknologjisë për nevojat në kontekst të aktiviteteve profesionale.

Dr.sci Musa Musai përvojën dhe aftësitë analitike dhe hulumtuese i ka dëshmuar në
institucioneve relevante si: trajnues dhe udhëheqës në pozitën e drejtorit të Fondacionit të
shkencës dhe kulturës “Dituria” në Gostivar.

 Veprimtaria mësimore - arsimore 

Në periudhën pas zgjedhjes së fundit në thirrjen Inordinar, Dr. Musa Musai ka realizuar
veprimtari  edukative  -  arsimore në ciklin  e  parë dhe të  dytë  të  studimeve,  në Fakultetin
Filozofik Programi studimor i Psikologjisë. Në kuadër të Programit studimor Psikologji për
periudhën e rizgjedhjes ka realizuar lëndët në vijim: Psikologjia e Punës I dhe II, Psikologjia
sociale  I  dhe  II,  Psikologjia  e  Individit  dhe  Grupit,  Psikologjia  e  Moralit,  Psikologjia  e
Religjionit,  Psikologjia  Politike  si  dhe  Psikologjia  e  zgjidhjes  së  problemeve.  Në grupet
studimore Sociologji, Gazetari dhe Edukim Special dhe Rehabilitim, ka mbajtur ligjërata dhe
ushtrime në lëndët:  Psikologji Sociale. Me studentët ka realizuar konsultime të rregullta në
lidhje me punimet seminarike dhe përmbajtjet programore të lëndëve në të cilat ka qenë i
angazhuar. Pas fillimit të studimeve pasdiplomike në Fakultetin Filozofik Programi studimor
Psikologji,  Prof.  Dr.  Musa Musai  ka realizuar  lëndët  mësimore:  Vlersësimi Psikologjik  i
Fëmijëve,  Psikologjia  e Lidershipit  dhe Menaxhmentit  dhe Psikologjia  e Konsultimit  dhe
Trajnimit. Në Kolegjin Fama, nga viti akademik 2011/12 është i angazhuar në ciklin e parë
dhe  të  dytë.  Në  ciklin  e  parë  mbulon  lëndët:  Psikologjia  zhvillimore,  Psikologjia  e
Adoleshncës, Psikologjia e zbatuar në punë, Shërbimi psikologjik në shkollë. Pas fillimit të
studimeve pasdiplomike nga viti akademik 2012/13, Prof. Dr. Musa Musai zhvillon mësim
në lëndët: Psikologjia e avancuar zhvillimore, Psikologjia e diversitetit, Psikologjia familjare,
Psikologjia e konsulencës dhe këshillimit të avancuar.

Në pajtueshmëri me kriteret të përfshira në formularin për zgjedhje në thirrje mësimore
– shkencore, shkencore dhe  mësimore – profesionale, mund të konstatohet se Prof. Dr. Musa
Musai lidhur me veprimtarinë edukative - arsimore  ka realizuar gjithsej 227.104 pikë me
çka ka tejkaluar numrin minimal të pikëve që parashihet domosdoshmërisht  t’i realizoj  për
t’u zgjedh në thirrje profesor ordinar  sipas këtij kriteri.

Veprimtari shkencore – hulumtuese

Në sferën e veprimtarisë shkencore – hulumtuese, prej zgjedhjes së fundit në thirrje
Prof,  Dr.  Musa  Musai  ka  shfaqur  rezultate  evidente  si  autor  i  punimeve  shkencore,  te
prezantuar në konferenca dhe simpoziume vendore si dhe ndërkombëtare: 

1. Musai, M., (2019) Keynote speaker with topic “Relationship between components of
religiosity and social competence among university students” at International Social
Science Congress, Gumushane University, November 2019, Turkey.



2. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  (2019) “The relation  between self-respect,  academic  self-
regulation  and success  in  school”  Konferenca:  Arti  dhe  shkenca  e  mësimdhënies,
Universiteti i Prishtinës. Prishtinë 07.03.2019.

3. Osmani, Q., Musai, M., (2019) “Mësimdhënie dhe mësimnxënie e orientuar dhe në
funksion  të  stileve  të  të  mësuarit  të  nxënësve”  Konferenca:  Arti  dhe  shkenca  e
mësimdhënies, Universiteti i Prishtinës. Prishtinë 07.03.2019.

4. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  (2019)  “Raporti  mes  perceptimit  të  Re(e)migrimit  dhe
përvojës (e)migruese -sfidat, perspektivat dhe implikimet” International Congress on
human, social sciences and arts, November13-15, Tetovo.

5. Osmani, M., Musai, M. (2019) “Efektet e perceptuara nga Re(e)migrimi, përvoja e
(e)migrimit  dhe  efektet  nga  Re(e)migrimi   mbi  strukturën  demografike  në  vend.”
International Congress on human, social sciences and arts, November 13-15, Tetovo.

6. Musai, M., Osmani Q., (2019) “The relationship between personality traits, ethnicity
and  the  tendency  for  social  dissimulation  in  persons  involved  and  uninvolved  in
politics.” IC - UBT 2019 UBT International Conference on business technology and
innovation, Prishtina.

7. Osmani  Q.,  Musai,  M.,  (2019)  “Political  psychologism  and  leadership  styles  -
metanalysis  study.”  IC  -  UBT  2019  UBT  International  Conference  on  business
technology and innovation, Prishtina.

8. Musai,  M.,  Osmani  Q.,  (2019)  “Satisfaction  with  internal  communication  in
multilingual  educational  institutions.”  International  Scientific  Multilingual
Conference,  Multilingualism as  a  Challenge of a  Linguistic,  Literary  and Cultural
Communication, SEEU University Tetovo. 

9. Osmani,  Q.,  Мusai,  M.,  Gashi,  K,  Jonuzi,  M.  (2016).  “Dynamic  profile  of
subcomponents  of  Job  satisfaction  in  functions  of  the  Job  opportunities  to  the
employees  in  the  bank”.  4-th  international  scientific  conference  announcement  –
Tetova:  The  economic  effects  of  migration  processes  in  the  western  Balkans  .
University of Tetova and Haxhi Zeka Peja Kosova.

10. Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  (2016).  “Stilet  e  të  mësuarit  në  funksion  të
konceptualizimit  të  programeve  të  edukimit”.  4th  International  Conference  of  the
Faculty  of  Philosophy  –  ICPHF2016:  Arsimimi  dhe  edukimi  në  shoqëritë  me
diversitet kulturor. October 28th, 2016. Universiteti i Tetovës dhe Kadri Zeka Kosovë.

11. Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. Funksioni diskriminativ i statusit të punësimit në
kontekst  të  stilit  dominant  të  të  mësuarit  te  popullata  studentore.  6 th International
conference. "Challanges and Opportunities for the Development of a Contemporary
Society". September 30 th-October 1st, 2016. Peja, Republic of Kosovo. 

12. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  Jonuzi,  M.  (2016).  Interrelationship  between  intellectual
ability and feel of perfection at students population.  20'th anniversary of Foundation
for Science and Culture DITURIA. Second International Conference, "Contemporary
trends in philosophical system" 11-12 Korrik 2016.

13. Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  “Prognostička  vrjiednost  religioznosti  i
relevantnih varijabla u objašnjenju socijalne kompeticije kod studentske populacije“.
Naučni  simpozium  „Odnos  religiskog  i  nacionallnog  u  identitetu  i  stvarnosti
Balkanskih naroda“. (6-7.03.2015). Naučno istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R.
Hrvatska. 



14. Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  Jonuzi,  M.  “Odnos  između  komponente  religioznosti  i
socijalnih  kompeticija  kod  studentske  populacije”.    Naučni  simpozium  „Odnos
religiskog i nacionallnog u identitetu i stvarnosti Balkanskih naroda“. (6-7.03.2015).
Naučno istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R. Hrvatska.

Përveç të lartpërmendurës, ai është autor i një numri të madh të punimeve shkencore të
publikuara në revista shkencore  nacionale dhe ndërkombëtare, me bord ndërkombëtar, prej
te cilëve do ti veçojmë: 

1. Musai,  M.  (2015).  Integracija  vjere  unutar  nacionalnog  identiteta  albanskih
muslimana,  zbornik  radova  simpozija  “Odnos  religijskog  I  nacionalnog  u
identitetu i stvarnosti balkanskih naroda”, Svezak 14, broj 40-41, pp. 317-331.

2. Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. (2016).  Stilet e të mësuarit në funksion të
avancimit të nxënies dhe suksesit akademik. Kumtesat nga konferenca vjetore e
shkencës  ”Java  e  Shkencës”  2015.  Ministria  e  Arsimit,  Shkencës  dhe
teknologjisë. Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë. Vol 2. pp.311-322.

3. Osmani,  Q.,  Мusai,  M.,  Gashi,  K,  Jonuzi,  M.  (2019).  “Dynamic  profile  of
subcomponents of Job satisfaction in functions of the Job opportunities to the
employees in the bank”. International scientific journal on economics, finance,
business, marketing, management and tourism “Economic Vision”, Vol. 6. No.
11/12. pp. 

4. Musai,  M.  (2017).  Raportet  mes  motivimit  dhe  zotimit  ndaj  organizatës  në
institucionet  e  shëndetit  dhe  bankat,  Journal  of  scientific  thought  “Dituria.”
Vol. 5/Nu. 8. pp. 33-61.

5. Osmani, Q., Musai, M. (2019). Teaching and learning oriented and in function
of students' learning styles. International Journal of social and human sciences
“Philosophica.” Vol. 6. No. 11-12. pp. 29-38.

6. Relation between job involvement, attitude towards contemporary management
and  leadership  styles  in  manufacturing  and  service  companies’  managers,
International  scientific  journal  on  economics,  finance,  business,  marketing,
management and tourism “Economic Vision”, Vol. 6. No. 11/12. pp.

Redaktor profesional 
1. Robert,  S. Siegler, Martha W. Alibali,.  “Children’s thinking” Fourth edition.

Pearson Prentice Hall. Arbëria Design 2017.

Bazuar ne punimet shkencore të cilat janë publikuar në Republikën e Maqedonisë dhe
jashtë  vendit,  mund të  përfundojmë se Prof.dr.  Musa Musai  është  punëtor  i  suksesshëm
shkencor i cili  në mënyrë permanente është i fokusuar në çështje aktuale psikologjike në
suazat e sferës arsimore. 

Prof. dr. Musa Musai, ka shprehur interesim shkencor dhe ka qenë pjesëmarrës duke
participuar në një sëre projektesh hulumtuese dhe punëtori të organizuar nga institucione te
vendit dhe të huaja. Në të njëjtat është vërejtur me qasje aktive dhe produktive në sajë të
diskutimeve dhe propozimeve origjinale. Ai ishte si udhëheqës direkt në projekte në të cilat
kryesisht janë trajtuar  çështje të natyrës arsimore dhe edukative, disa prej  të cilëve do t’i
përmendim në vijim: 

 Kordinator i konferencave ndërkombëtare shkencore pranë Fakultetit Filozofik; 2014,
2018, 2019.



 Projekti për standardizimin e testit të personalitetit HEKSAKO për nevojat e projektit
për testimin e karakteristikave të personalitetit të stafit profesional, mësimdhënësve
(shkolla fillore dhe të mesme) për punë me fëmijë dhe adoleshentë, 2015-2017, në
organizim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në RM;

 Tryeza e rrumbullakët me temë: “Etablimi i punës dhe rolit të psikologut në Kosovë,
sfidat dhe perspektivat”, Prishtinë 2016.

 Tryezë  e  rrumbullakët  me  temë:  “Afirmimi  i  rolit  të  psikologut;  sfidat  dhe
perspektivat”; Universiteti i Tetovës, Fakulteti Filozofik, 2019.

Krahas publikimit të punimeve profesionale dhe shkencore, kandidati ka qenë anëtar i
komisioneve  recensuese  për  zgjedhjen  e  bashkëpunëtorëve  dhe  arsimtarëve  në  titujt
mësimore-shkencorë pranë Fakultetit Filozofik të Universitetit të Tetovës. Ai po ashtu, ishte
mentor për njëzet e shtatë kandidat në studimet e ciklit  të dytë të studimeve në fushën e
shkencave psikologjike pranë programit arsmor të Fakultetit Filozofik si dhe pranë Kolegjit
Fama Prishtinë. 

Duke e shqyrtuar veprimtarinë e gjithëmbarshme shkencore të Prof. Dr. Musa Musai -
t,  është  e  qartë  se  fokusi  i  interesit  të  tij  hulumtues  janë  problemet  aktuale  nga lëmia  e
psikologjisë  sociale,  psikologjia  e  punës  dhe  organizatave,  psikologjia  e  religjionit  dhe
zgjidhjes së konflikteve.

Mund  të  konstatohet  se  Prof.dr.  Musa  Musai  sa  i  përket  veprimtarisë
shkencore- hulumtuese,  ka realizuar  93 pikë dhe me këtë  ka tejkaluar  numrin minimal  të
pikëve të domosdoshme për zgjedhje në thirrje profesor inordinar sipas këtij kriteri. Në lidhje
me kërkesën për publikim të paktën të gjashtë punimeve shkencore hulumtuese nga fusha
adekuate  në  publikime  ndërkombëtare  shkencore dhe  pjesëmarrje  në  projekte  shkencore
kërkimore, Komisioni erdhi ne përfundim se kandidati i plotëson kushtet. 

Veprimtari profesionale - aplikative

Opusin e angazhimit në sferën e veprimtarisë profesionale-aplikative Prof. Dr. Musa
Musai e ka zgjeruar përmes përkthimit të disa titujve nga fusha e psikologjisë dhe drejtimeve
tjera, si:

1. Faruk Ondag (2018). Me leje se kam provim. Shtëpia botuese PENA. Prizren.

Po ashtu, Prof. Dr. Musa Musai ka marrë pjesë në punët e më shumë komisioneve dhe
aktiviteteve tjera profesionale në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe institucione tjera si në
vend ashtu edhe jashtë tij.  Nga viti 2006 në mënyrë të vazhdueshme ka ushtruar një sërë
përgjegjësish menaxhuese: Drejtor i fondacionit të shkencës dhe kulturës “Dituria” me seli në
Gostivar; Kryetar i komisionit disiplinor pranë fakultetit filozofik; Anëtar i Komisionit për
vetëevaluim i USHT-së;.

Veprimtarin  e  vetë  profesionale-aplikative  Prof.  Dr Musa Musai  e  ka dhënë edhe në
sferën e organizimeve profesionale të Psikologjisë.

Komisioni  konstatoi  se  Dr.  Musa  Musai  në  kuadër  të  veprimtarisë  profesionale
aplikative, ka  realizuar  gjithsej  32  pikë  dhe  me  këtë  ka  tejkaluar  numrin  minimal  të
pikëve që janë të domosdoshëm për zgjedhje në thirrjen profesor ordinar sipas këtij kriteri.   



Propozim
Nga  ajo  që  u  theksua  deri  tani  mund  të  konstatohet  se  Prof.dr.  Musa  Musai,  në

periudhën pas zgjedhjes së fundit në titullin mësimor-shkencor si professor inordinar, ka të
realizuar veprimtari të begatshme shkencore-hulumtuese dhe profesionale-aplikative dhe të
arritura solide mësimore-arsimore në fushën e edukimit të kuadrove në gjuhën shqipe. 

Në bazë të pasqyrës së prezantuar më lartë të aktiviteteve në veprimtarinë mësimore-
arsimore,  shkencore-hulumtuese  dhe  profesionale  –  aplikative,  Komisioni  recensues
konstatoi se janë realizuar kërkesat e Ligjit për arsim të lartë për zgjedhje në thirrje, andaj ka
nderin dhe kënaqësinë Këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit Filozofik të Universitetit të
Tetovës t’i propozojë kandidatin Prof. dr. Musa Musai, ta zgjedh në thirrjen profesor ordinar
nga  lëndët:  Psikologjia  e  Punës  I  dhe  II,  Psikologjia  Sociale  I  dhe  II,  Psikologjia  e
Religjionit.

Tetovë, 12. 12. 2019 KOMISIONI  RECENSUES:

1. Prof. Dr. Arafat Shabani, kryetar

_________________________________

2. Prof. Dr.  Edmond Dragoti, anëtar

________________________________

      3.Prof. Dr. Galip Veliu , anëtar

     ________________________________



SHTOJCË
PËR  RAPORTIN  PËR  ZGJEDHJE-RIZGJEDHJE  NË  THIRRJEN  MËSIMORE-

SHKENCORE, SHKENCORE  DHE  MËSIMORE-PROFESIONALE
Kandidati: Musa Musai
Institucioni: Fakulteti Filozofik – Universiteti i Tetovës
Lëmia shkencore: Psikologji

VEPRIMTARIA  MËSIMORE-ARSIMORE

Nr
.

Emri i aktivitetit: Pikët 

Cikli i parë i studimeve 
1 Ligjërata- Psikologji : 

Psikologjia e Punës I (2+2) (9 semestra, 2 orë në javë, 15 javë).
2.4

2 Ligjërata- Psikologji : 
Psikologjia e Punës II (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë).

2.4

3 Ligjërata- Psikologji : 
Psikologjia Sociale I (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë).

2,4

4 Ligjërata- Psikologji : 
Psikologjia Sociale II (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë).

2,4

5 Ligjërata-Psikologji
Psikologji e Religjionit (2+1) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë).

1.2

6 Ligjërata-Psikologji
Psikologji e individit dhe grupit (2+1) (1 semestra, 2 orë në javë, 15 javë).

1.2

7 Ligjërata-Psikologji
Psikologji e Moralit (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë).

1,2

8 Ligjërata-Psikologji
Psikologji Politike (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë).

1,2

9 Ligjërata- Psikologji: 
Psikologjia e zgjidhjes së problemeve (2+1) (2 semestër, 2 orë në javë, 15

1.2

10 Ligjërata- Sociologji:
Psikologjia Sociale (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë) 

2,4

12 Ligjërata – Edukim Special dhe Rehabilitim:  
Psikologji Sociale (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë) 

2,4

13 Ligjërata- Juridik-Gazetari: 
Psikologjia Sociale (2+2) (1 semestër, 2 orë në javë, 15 javë) 

2,4

1 Ligjërata- Vlerësimi psikologjik I fëmijëve (2+1):
(4 semestra, 4 orë në javë, 5 javë).

4

2 Ligjërata- Psikologjia e lidershipit dhe menaxhmentit (2+1): 
(5 semestër, 4 orë në javë, 5 javë).

5

3 Ligjërata- Ndryshimet në organizatë (2+1): 
(3 semestra, 4 orë në javë, 5 javë).

3

Aktivitete tjera   
1 Konsultimi dhe mentorimi i punimeve të magjistraturës në Universitetin e 

Tetovës dhe Kolegji Universitar Fama-Prishtinë (23 x 0.5) 
11.5



2 Anëtar i komisionit për mbrojtje të magjistraturës (32 x 0.3). 9.6

3  Mentor i punimeve te diplomave (28 x0.2). 14

4  Konsultime me studentët, Psikologji: 9 semestra, 748 studentë (9 x 448 x 
0.002). 

4.16

5 Konsultime me studentët, Gazetari, Sociologji, Filozofi, Edukim special 
dhe rehabilitim: 9 semestra, 232 studentë (9 x 232 x 0.002).

6.16

6 Konsultime me studentët, Psikologjia e Punës I dhe II, Psikologji Sociale I
dhe II, Psikologji religjioni, psikologjia e individit dhe grupit, psikologjia 
e moralit, psikologjia politike si dhe psikologjia e zgjidhjes së problemeve,
9 semestra, 443 studentë (9 x 843 x 0.002).

9.312

7 Konsultime me studentët, magjistraturë: Vlerësimi psikologjik I fëmijëve, 
5 semestra, 82 studentë (1 x 82 x 0.002).

2.084

8 Konsultime me studentët, master: Psikologjia e lidershipit, 5 semestër, 87 
studentë (5 x 87 x 0.002).

1.01

9 Konsultime me studentët, specializim, 2 semestër, 124 studentë (2 x 120 x 
0.002).

0.48

10 Trajnues në realizim e Training: “Personality development”: Модул „Развој на
личност VS професионален развој“ Fluent janar 2017

1,5

11 Trajnues ne realizim e Training: “Menaxhimi i kohës” Fluent, Tetovë 2015 1,5

12 Trajnues në realizim e Akademia Shkupi: “Psikologjia dhe religjioni”. Fetah 
Efendi: tetor-dhjetor 2017

1,5

13 Trajnues në realizim e Akademia Shkupi në gjuhën turke: “Psikologjia dhe 
religjioni”. Fetah Efendi: mars-maj 2018

1,5

14 Trajnues në realizim e Akademia Shkupi: “Psikologjia dhe religjioni”. Fetah
Efendi: tetor-dhjetor 2018

1,5

15 Trajnues  në realizim e  Akademia Shkupi  në gjuhën turke:  “Psikologjia  dhe
religjioni”. Fetah Efendi: mars-maj 2019

1,5

16 Trajnues në realizim e Akademia Shkupi: “Psikologjia dhe religjioni”. Fetah
Efendi: tetor-dhjetor 2019.

1,5

17 Trajnues në realizim e seminarit psiko-social: “Së bashku mund ti kalojmë 
vështirësitë; Zgjatma dorën” Psikologjia dhe religjioni”. AAG, Imago Plus: 
nëntor 2018-janar 2019.

1,5

18 1,5

Gjithsej 101.604

VEPRIMTARI  SHKENCORE  HULUMTUESE 
Nr
.

Emri i aktivitetit: Pikë

1 Mentor i punimeve te magjistraturës (27 x3). 81

2 Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. (2016). Stilet e të mësuarit në funksion të 
avancimit të nxënies dhe suksesit akademik. Kumtesat nga konferenca vjetore e 
shkencës ”Java e Shkencës” 2015.  Ministria e Arsimit, Shkencës dhe teknologjisë. 
Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë. Vol 2. pp.311-322

3

3 Abstrakt i shpallur: Osmani, Q., Мusai, M., Gashi, K, Jonuzi, M. (2016). 1



“Dynamic profile of subcomponents of Job satisfaction in functions of the
Job opportunities to the employees in the bank”. 4-th international scientific
conference  announcement  –  Tetova:  The  economic  effects  of  migration
processes in the western Balkans. University of Tetova and Haxhi Zeka Peja
Kosova.

4 Abstrakt i shpallur: Osmani, Q., Musai, M., Jonuzi, M. (2016). “Stilet e të
mësuarit në funksion të konceptualizimit të programeve të edukimit”. 4th
International  Conference  of  the  Faculty  of  Philosophy  –  ICPHF2016:
Arsimimi  dhe  edukimi  në  shoqëritë  me  diversitet  kulturor.  October  28 th,
2016. Universiteti i Tetovës dhe Kadri Zeka Kosovë.

1

5 Abstrakt  i  shpallur:  Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  Funksioni
diskriminativ  i  statusit  të  punësimit  në  kontekst  të  stilit  dominant  të  të
mësuarit  te  popullata  studentore.  6th International  conference.  "Challanges
and  Opportunities  for  the  Development  of  a  Contemporary  Society".
September 30 th-October 1st, 2016. Peja, Republic of Kosovo. 

1

6 Abstrakt  i  shpallur:  Musai,  M.,  Osmani,  Q.,  Jonuzi,  M.  (2016).
Interrelationship  between  intellectual  ability  and  feel  of  perfection  at
students  population.  20'th  anniversary  of  Foundation  for  Science  and
Culture DITURIA. Second International Conference, "Contemporary trends
in philosophical system" 11-12 Korrik 2016.

1

7 Abstrakt  i  shpallur:  Osmani,  Q.,  Musai,  M.,  Jonuzi,  M.  “Prognostička
vrjiednost  religioznosti  i  relevantnih  varijabla  u  objašnjenju  socijalne
kompeticije  kod  studentske  populacije“.  Naučni  simpozium  „Odnos
religiskog i nacionallnog u identitetu i stvarnosti  Balkanskih naroda“. (6-
7.03.2015). Naučno istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R. Hrvatska. 

1

8 Abstrakt i shpallur:  Musai, M., Osmani,  Q., Jonuzi,  M. “Odnos između
komponente  religioznosti  i  socijalnih  kompeticija  kod  studentske
populacije”.    Naučni  simpozium  „Odnos  religiskog  i  nacionallnog  u
identitetu  i  stvarnosti  Balkanskih  naroda“.  (6-7.03.2015).  Naučno
istraživački institut „Ibn Sina“, Zagreb R. Hrvatska.

1

9 Tryezë e rrumbullakët "Etablimi dhe institucionalizimi i rolit të psikologut
në Kosovë" Tema: "Spektri i institucionalizimit të veprimtarisë psikologjike
në Kosovë: sfidat, perspektivat dhe organizimi"

3

Gjithsej 93

VEPRIMTARIA PROFESIONALE– APLIKATIVE

Emri i aktivitetit  Pikët

1 Redaktor professional: 1

2 Përkthim: Faruk Ondag. Me leje se kam provim (2018). Shtëpia botuese Pena.
Prizren.

1

3 Standardizimi i Testit të personalitetit HEKSAKO për nevojat e testimit psikologjik
"Психолошко тестирање на наставници за подобност на наставниците и стручни
лица во работа со млади и адолесценти" Ministria e Arsimit dhe SHkencës (MASH i
RM-së -Fluent në kuadër të 3 sesioneve (dy në vitin 2016 dhe një në vitin 2017).

1

4 Kryetar ose anëtar i komisioneve për përgatitjen e Rregulloreve të ndryshme për 1



studime, funksionimit të organeve të fakultetit, për transferimin e studentëve 

5 Pjesëmarrje në aktivitete promovuese të Universitetit Shtetëror të Tetovës dhe
të njësive organizative të tij (12 x 0,5)

6

6

VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË

1 Kordinator i konferencave shkencore pranë fakultetit filozofik 2013, 2014, 2018
dhe në vitin 2019.

8

2 Anëtar i këshillit botues të revistës shkencore të fakultetit filozofik “Filosofika” 1.5
3 Drejtor i fondacionit të shkencës dhe kulturës “Dituria” 4
4 Prodekan i Fakultetit Filozofik UT 3
5 Udhëheqës i studimeve doktorale në USHT 2016-2018 4
6 Kordnator  i  simpoziumit  shkencor  pranë  fakultetit  filozofik:  “50  vjetori  i

demostratave të Tetovës”, UT-2018.
2

7
Gjithsej 32.5

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN 
NË THIRRJE PROFESOR  ORDINAR

Pikët

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 101.604

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE    93

VEPRIMTARIA PROFESIONALE– APLIKATIVE    32.5

Gjithsej 227.104

Tetovë, 12.12.2019 KOMISIONI  RECENSUES:

1. Prof. Dr. Arafat Shabani (Kryetar)

_________________________________

2. Prof. Dr. Edmond Dragoti (Anëtar)

   _________________________________

3. Prof. Dr. Galip Veliu  (Anëtar)

_________________________________


