
Këshillit Mësimor-Shkencor të

Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës

Në pajtim me nenin  173 të  Ligjit  për  arsimin  e  lartë  (Gazeta  Zyrtare  e  RM-së,  nr.

82/2018), me Vendim të Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit Filologjik të Universitetit

të  Tetovës,  nr.  18-550/1  të  datës  07.05.2021,  e  në  lidhje  me  Konkursin  për zgjedhjen  e

mësimdhënësve  në  të  gjitha  thirrjet  mësimore-shkencore  dhe  për  zgjedhje  në  thirrrje  të

bashkëpunëtorëve  në Universitetin  e  Tetovës,  të shpallur  më 07.04.2021 në gazetat  ditore

„Koha“dhe „Slloboden peçat “si dhe në ueb faqen zyrtare të Universitetit www.unite.edu.mk,

është formuar Komisioni recensues në përbërje: 

1. Prof. dr. Izmit DURMISHI (kryetar) – profesor inordinar në Fakultetin Filologjik

të Universitetit të Tetovës 

2. Prof. dr. Zarije NUREDINI (anëtare) – profesor inordinar në Fakultetin Filologjik

të Universitetit të Tetovës 

3.  Prof.  dr.  Berton  SULEJMANI  (anëtar)  –  profesor  inordinar  në  Fakultetin

Filologjik të Universitetit të Tetovës

R E F E R A T 

PËR ZGJEDHJE NË THIRRJE MËSIMORE-SHKENCORE MËSIMDHËNËS PËR

LËNDËT MËSIMORE NË FUSHËN E GJUHËS SHQIPE NË FAKULTETIN

FILOLOGJIK TË UNIVERSITETIT TË TETOVËS

Më datën 07.04.2021  në gazetat ditore  „Koha“ dhe  „Slloboden peçat“ si dhe në ueb

faqen zyrtare të Universitetit  www.unite.edu.mk, është shpallur Konkurs  për zgjedhje të një

mësimdhënësi për lëndët mësimore në fushën e gjuhës shqipe, komisioni i lartpërmendur pas

shqyrtimit të dokumentacionit konstatoi se në konkurs janë paraqitur dy kandidatë:

1. Dr. Hana Dardhishta

2. Dr. Merita Banjica

Në vazhdim renditen të dhënat personale, arsimi i kryer, përvoja akademike dhe aktiviteti 

shkencor i çdo kandidateje veç e veç:

1. Dr. Hana Dardhishta
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Të dhëna biografike dhe arsimimi:

Kandidatja  Hana  Dardhishta  ka  lindur  më  31.10.1976  në  Shkup,  Republika  e

Maqedonisë.  Shkollimin fillor  e kreu në shkollën fillore  „Boris  Kidriç“ në Saraj,  nga viti

1983/1984 deri 1990/1991. Shkollimin e mesëm e kreu në Gjimnazin „Zef Lush Marku“ në

Shkup,  drejtimi  i  përgjithshëm,  me  sukses  të  shkëlqyeshëm  nga  viti  1991/1992  deri

1994/1995.

Në vitin akademik 1995/1996u regjistrua në Fakultetin  Filologjik „Bllazhe Koneski”

Shkup, pranë Universitetit „Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup, programi studimor Gjuhë dhe

Letërsi  Shqipe,  diplomoi  më  dhjetor  të  vitit  1999dhe  fitoi  titullin  Profesor  i  gjuhës  dhe

letërsisë shqipe me notë mesatare 8,30.

Pas mbarimit të studimeve deridiplomike, kandidatja Hana Dardhishta është regjistruar

në studimet pasdiplomike (master) në Fakultetin Filologjik „Bllazhe Koneski” Shkup, pranë

Universitetit „Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup. Më 18.02.2013, e mbrojti me sukses tezën e

masterit  me titull:  „Terminologjia  e  florës  dhe  faunës  në  letërsinë  gojore  shqiptare“ nën

mentorim të Prof. dr. Agim Poloska dhe fitoi titullin:  Magjistër i shkencave filologjike me

notë mesatare 8,60.

Në  vitin  akademik  2014/2015  kandidatja Dr.  Hana  Dardhishta  është  regjistruar  në

studimet e doktoraturës në Fakultetin Filologjik „Bllazhe Koneski” Shkup, pranë Universitetit

„Shën  Cirili  dhe  Metodi”  në  Shkup. Më  datë  20.06.2020  me sukses  e  mbrojti  tezën  e

doktoraturës me titull: „Leksiku i pemëtarisë në të folmet shqipe në Maqedoni“ nën mentorim

të  Prof.  dr.  Agim Poloska  dhe  fitoi  titullin: Doktor  i  shkencave  humanitare  –  studime

albanologjike.

Veprimtaria mësimore-arsimore:

Gjatë vitit 1999 kandidatja Hana Dardhishta ishte e punësuar në një organizatë të huaj

„Save the children” në Shkup, me aktivitete të mësimdhënies dhe aktiviteteve të ndryshme me

fëmijët refugjatë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Gjatë viteve 2000-2001 ishte anëtare dhe pastaj koordinatore e projektit  „Zhvillimi i

hershëm te fëmijët” me aktivitete dhe mësimdhënie sipas plan-programeve të parapara për

realizimin e projektit, pranë UNICEF – Shkup (Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmjët)

Në vitin shkollor 2002/2003 angazhohet me kontratë në vepër si profesori gjuhës shqipe

në Shkollën e mesme ekonomike dhe juridike e qytetit të Shkupit „Arseni Jovkov” në Shkup. 
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Kandidatja nga viti  2004, ka punuar edhe si profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe në

Shkollën fillore „Dituria” Saraj-Shkup. Që nga dhjetori i vitit 2006 e gjer më tani punon në

Ministrinë  e Arsimit  dhe të  Shkencës  në Republikën e Maqedonisë së  Veriut.  Aktivitetet

kryesore dhe përgjegjësitë  gjatë  këtyre viteve kanë qenë ne fillim me punë rreth teksteve

shkollore në arsimin fillor dhe të mesëm dhe pastaj me shqyrtimin dhe hartimine pëlqimeve të

planeve vjetore për punësim të kuadrit administrativ dhe tekniko-ndihmës në institucionet e

arsimit të lartë,gjithashtu edhe hartimin e kërkesave për punësim si për kuadrin arsimor ashtu

edhe për kuadrin tekniko-ndihmës dhe administrativ në institucionet e arsimit të lartë. Duke

mos lënë anash edhe shumë angazhime tjera si pjesë e Komisioneve të ndryshme që kanë të

bëjnë me çështje të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Përveç kësaj, kandidatja Hana Dardhishta, merret edhe me përkthime. 

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

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

(Buletini  i  universitetit),  kandidatja  Hana  Dardhishta ka  realizuar  gjithsej  5 pikë nga

veprimtaria mësimore-arsimore.

Veprimtari shkencore-hulumtuese:

а)  Rezultatet shkencore të kandidatit që janë me rëndësi të veçantë për zgjedhje në thirrje

shkencore:

Кandidatja Hana Dardhishta në pikëpamje të veprimtarisë hulumtuese-shkencore njihet

me disa punime shkencore të cilat rrjedhin si rezultat i kërkimeve shkencore gjatë periudhës

së  përgatitjes  të  punimit  të  diplomës  së  magjistraturës  dhe  doktoraturës. Veprimtaria

shkencore-hulumtuese e kandidatеs Hana Dardhishta, fillon me përgatitjen dhe mbrojtjen e

punimit  të  magjistraturës  e  pastaj  edhe  të  punimit  të  doktoraturës  me  titull:  „Leksiku  i

pemëtarisë  në të  folmet  shqipe  në Maqedoni“ në Fakultetin  Filologjik  „Bllazhe  Koneski”

Shkup, pranë Universitetit „Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup.

Këtë veprimtari e vazhdon edhe më tej me punime të ndryshme me tema që përfshijnë

aspektin gjuhësor.

b) Pasqyra e konferencave, seminareve në vend dhe jashtë vendit:

Punime shkencore të botuara në revista profesionale dhe ndërkombëtare:

1.Hana Dardhishta: „Karakteristikat fjalëformuese në fushën e terminologjisë së pemëtarisë

në  gjuhën  shqipe  dhe  maqedonase“,  Albanologjia  -  International  Journal  of  Albanology,

8/2017, f. 56-62, ISSN: 1857-9485 (Print).
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2. Hana Dardhishta: „Analizë polisemantike e fjalëve nga fusha e pemëtarisë “, Filologjia -

International Journal of Human Sciences, 8/2017, f. 126-131, ISSN 1857-8535 (Print).

3. Hana Dardhishta:„Përkthimi i terminologjisë profesionale në tekstet shkollore në shkollën

shqipe“,  Albanology studies - Research-Scientific  Journal on Albanology,  2021, në proces

botimi, ISSN: 1857-6958 (print form).

4.Hana  Dardhishta:„Huazimet  në  leksikun  e  pemëtarisë “,  Albanologjia  -  International

Journal  of  Albanology,  2021,  në  proces  botimi,  ISSN1857-2545 (Print),  ISSN 2545-4919

(Online).

5. Hana Dardhishta: „Emërtimet në leksikun e pemëtarisë në të folmet shqipe“, Filologjia -

International Journal of Human Sciences,  2021,  në proces botimi, ISSN 1857-8535 (Print),

ISSN 2671-2012 (Online).

Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare:

1.Certifikatë  për  pjesëmarrje  në  Konferencën  shkencore  „Gjuha  dhe  shkolla  shqipe  në

Maqedoninë  e  Veriut”,  Instituti  i  Trashëgimisë  Shpirtërore  e  Kulturore  të  Shqiptarëve  –

Shkup, 24 shtator 2020.

2.  Certifikatë  për  pjesëmarrje  në  Konferencën  e  Katërt  Ndërkombëtare  Shkencore  të

Fakultetit Filologjik me temë:„Gjuha dhe letërsia – sfidë specifike në zhvillimin socio-etik

dhe atë profesional“, Universiteti i Tetovës, 21-22 prill 2017.

3.Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin e 10-të Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë:

„Letërsia shqipe në shekullin XX“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 30 shtator 2016.

4.  Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin për aftësi të prezantimit dhe protokoll, British

council, Shkup, 2006.

5.Certifikatë  për pjesëmarrjen në Trajnimin për përkthim dhe interpretim, British council,

Shkup, 2005.

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

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

(Buletini  i  universitetit),  kandidatjaHana  Dardhishta ka  realizuar  gjithsej  44 pikë nga

veprimtaria shkencore-hulumtuese.
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Veprimtaria profesionale-aplikative:

Pjesëmarrje në takim shkencor / profesional me prezantim oral

1. Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin për TRADOS (TRANSLATION MEMORY

TOOLS), British council, Shkup, 2006.

2.  Certifikatë  për pjesëmarrjen në Seminarin përMicrosoft office applications (word, excel,

power point, access), internet web browser. 

3.  Certifikatë  për  pjesëmarrjen  në  Seminarin  për  aftësi  të  përparuara  kompjuterike  dhe

internet, British council, Shkup, 2006.

Pjesëmarrje në aktivitete tjera

1. Punëtori për krijimin e moduleve për studentët e institucionevetë arsimit të lartë (të dhëna

lidhur me studentët) për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

2.  Punëtori  për  krijimin  e  moduleve  për  institucionet  shkencore-hulumtuese  për  nevojat  e

Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

3. Punëtori për krijimin e moduleve për programet e akredituara studimore të institucioneve të

arsimit të lartë për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

4.  Punëtori  për  krijimin  e  moduleve  për  lëndë  në  suaza  të  programeve  studimore  të

institucioneve të arsimit të lartë për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

5. Punëtori për krijimin e moduleve për për fushat kryesore kërkimore të institucioneve të

arsimit të lartë për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

Pjesëmarrje në seminare:

1.Seminar me temë „Jodiskriminimi dhe gjuha e urrejtjes”, Shkup, 2018. 

2.Seminar me temë „Barazia gjinore”, Shkup, 2017. 

3.Seminar me temë „Gjuha e trupit dhe arti i komunikimit të suksesshëm”, Shkup, 2017.

4. Seminar for global education, (Seminar treditor me temë Arsimi global) Shkup, 2013. 

5.  Trajnim  me  temë  „Ndërmjetësimi  në  Republikën  e  Maqedonisë:  parimet  themelore,

mundësitë dhe përparësitë”, Shkup, 2013. 

6.  Seminar  për  ndërmjetësim për  procedurën  ligjore  dhe  rregullative  në fushën e  arsimit,

Shkup, 2012.

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

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

(Buletini  i  universitetit),  kandidatjaHana  Dardhishta ka  realizuar  gjithsej  14  pikë nga

veprimtaria profesionale-aplikative.
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Veprimtaria me interes të përgjithshëm:

Angazhime rreth obligimeve të përgjithshme në punë

1.  Punë rreth komisioneve recenzuese  për  vlerësimin  profesional  të  dorëshkrimeve si  dhe

mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për tekstet shkollore falas.

2.  Përgatitja  e  teksteve  shkollore  për  CIP  katalogim,  për  te  Biblioteka  Kombëtare  dhe

Universitare - Shkup.

3. Hartimi i dhënies së Mendimit për sjelljen e programeve studimore në gjuhën angleze për

ciklin e parë, të dytë dhe të tretë për shumë institucione të arsimit të lartë.

Angazhime rreth  shumë Komisioneve  në  Ministrinë  e  Arsimit  dhe Shkencës  si

Kryetare dhe anëtare e shumë Komisioneve arsimore

1. Anëtare e Këshillit për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin Filologjik të

Universitetit të Tetovës, 2021.

2.  Anëtare e Këshillit për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin Ekonomik të

Universitetit të Tetovës, 2021.

3. Anëtare e Komisionit për dhënien e bursave për studime akademike të ciklit të parë jashtë

vendit dhe për dhënien e bursave për studime universitare të ciklit të parë jashtë vendit në

fushat e arteve figurative, kinematografisë dhe prodhimit të filmit, artit dramatik dhe muzikës

për vitin akademik për vitin akademik 2021/2022.

4. Kryetare e Komisionit për pranimin e studentëve të regjistruar në studime universitare në

konviktet shtetërorë në Republikën e Maqedonisë së Veriut për vitin akademik 2020/2021 për

Konviktin „Koço Racin” - Manastir, „Orde Çopella” - Prilep dhe „Nikolla Karev”  - Ohër.

5. Anëtare e Komisionit për dhënien e bursave për studime akademike të ciklit të parë jashtë

vendit dhe për dhënien e bursave për studime universitare të ciklit të parë jashtë vendit në

fushat e arteve figurative, kinematografisë dhe prodhimit të filmit, artit dramatik dhe muzikës

për vitin akademik 2020/2021.

6. Kryetare e Komisionit për kontrollimin e përmbushjes së kushteve për pagimin e një pjese

të participimit për shpenzimet e studimeve për studentët, participim për akomodim në konvikt

dhe  participim  për  shpenzimet  për  akomodim  privat  të  studentëve,  arsimi  i  të  cilëve

financohet nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe që janë nga familjet me të

ardhura të ulëta, gjatë një gjendje të jashtëzakonshme (2020).

7. Anëtare e Këshillit  për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin e Sigurisë –

Shkup të Universitetit „Shën Klimenti i Ohrit” në Manastir, 2018-2019.
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8. Anëtare e Komisionit për ndarjen e bursave për studentë të rregullt të regjistruar në ciklin e

parë të studimeve universitare në universitetet publike dhe private dhe institucionet e arsimit

të lartë në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2017/2018.

9. Anëtare e Komisionit për pranimin e studentëve të regjistruar në studime universitare në

konvikte shtetërore dhe objekte të tjera për akomodim në Republikën e Maqedonisë për vitin

akademik 2017/2018 në qytetin e Shtipit.

10. Anëtare e Komisionit  për  ndarjen e  bursave për studentët  e rregullt  romë në studime

universitare të ciklit të parë në universitetet publike dhe private dhe institucioneve të arsimit

të lartë në Republikën e Maqedonisë për vitin akademik 2017/2018.

11. Anëtare e Këshillit për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin Matematiko-

Natyror të Universitetit „Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup, 2015-2018.

12. Anëtare  e  Komisionit  për  dhënien  e  provimit  profesionalpërpraktikantët  në  shkollat  

fillore publike.

13. Anëtare e Komisionit për dhënien e provimit profesional për praktikantët në shkollat e

mesme publike.

14. Anëtare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet shkollore të

dorëzuara në shkolla për arsimin e mesëm, në vitin akademik 2013/2014.

15. Anëtare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet shkollore të

dorëzuara në shkolla për arsimin fillor, në vitin akademik 2013/2014.

16. Kryetare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet shkollore të

dorëzuara në shkolla, për lëndën e matematikës për klasën e parë në vitin shkollor 2013/2014

për shtëpinë botuese AD “Prosvetno Delo” Shkup. 

17. Kryetare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet shkollore të

dorëzuara në shkolla, për lëndën e matematikës për klasën e parë në vitin shkollor 2013/2014

për shtëpinë botuese AD “Intea Pres Novak” DOOEL - Shkup. 

18. Anëtare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet shkollore të

dorëzuara në shkolla, për lëndën e matematikës për klasën e parë në vitin shkollor 2013/2014

për shtëpinë botuese “Grafiçki dizajn” - Shkup. 

19. Anëtare e Komisionit për dhënie mendimi mbi miratimin dhe përdorimin e manualeve

dhe revistave për fëmijë në kopshtet e femijëve, 2014.

20. Kryetare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet shkollore të

dorëzuara në shkolla në vitin 2012/2013 prej AD ,,Prosvetno Dello,, - Shkup.

21. Anëtare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar të Shoqërisë Tregtare

për Tregti dhe Shërbime St. George DOOEL eksport-import-Kavadar, 2011/2012.
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Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  zgjedhjen  në  thirrjet  mësimore-

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

(Buletini  i  universitetit),  kandidatiHana  Dardhishta ka  realizuar  gjithsej  26  pikë nga

veprimtaria me interes të përgjithshëm.

Formulari për raportin për zgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore

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

thirrjen mësimore-shkencore. KandidatjaDr.Hana Dardhishta ka grumbulluar gjithsej 89 pikë,

edhe  atë:  veprimtarinë  mësimore-shkencore  5 pikë,  veprimtarinë  shkencore-hulumtuese44

pikë,  veprimtarinë  profesionale-aplikative  14  pikë  dhe  veprimtarinë  me  interes  të

përgjithshëm 26 pikë.

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN
NË THIRRJEN

Pikët

I. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 5
II. VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 44
III. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 14
IV. VEPRIMTARIA ME INTERES TË PËRGJITHSHËM 26

Gjithsej 89

2. Dr. Merita Banjica

Të dhëna biografike dhe arsimimi:

Dr.  sc.  Merita  Banjica  është  e  lindur  më 01.05.1963në Tetovë,  komuna  e  Tetovës,

Republika e Maqedonisë së Veriut. Shkollën fillore dhe të mesme e ka kryer në Gostivar. Në

vitet  e  1980/81  u  regjistrua  në  SHLP  "Kliment  Ohridski"në  Shkup  në  drejtimin  "Gjuhë

shqipe dhe maqedonase", të cilën e kreu më 29.10 1986 në Shkup dhe mori titullin:  Arsimtare

e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe dhe Maqedone. Titulli i i diplomës “Diplomë për kryerjen e AP

dhe fitoi arsimim të shkollës së lartë (shkalla VI/1) të grupit Gjuhë shqipe dhe maqedonase", e

mori titullin: Arsimtar i gjuhës shqipe dhe maqedonase.

Studimet universitare i regjistroi më 2004/2005 në USHT- Fakultetin e Shkencave e

Humane dhe Arteve drejtimi – Gjuhë dhe Letërsi Shqipe dhe e kreu më 13.03. 2006, me notë

mesatare 7.30  dhe e mori titullin: Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. 
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Studimet  pasdiplomike  i  ka  kryer   në  Katedrën  e  Gjuhës  dhe  Letërsisë  Shqipe  në

Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit, UEJL, Tetovë, drejtimi -Menaxhimi dhe

udhëheqja në arsim”, i regjistroi më 20.10.2007 në drejtimin: Menaxhimi dhe udhëheqja në

arsim”, të cilat i kreu më 20.05 2010 me notë mesatare  7.73 dhe mori titullin: Magjistër i

Menaxhimit dhe udhëheqjes në arsim. Studimet e doktoraturës i regjistroi në UEJL Programi

Studimor Gjuhë dhe letërsi Shqipe-Gjuhësi-Sociolinguistikë 05.1.2013-29.06.2017 dhe e mori

titullin: Doktor i Shkencave të Filologjisë Gjuhë dhe Letërsi Shqipe-Gjuhësi-Sociolinguistikë.

Veprimtaria mësimore-arsimore:

1. 10.12.1993-30.06.1994, 17.02.1997-31.08.1997, 01.08.2002 27.04.2009- 10.06.2013,

01.09.2014 – deri sot, Sh.F „Ismail  Qemali”-Gostivar,  Arsimtare,  Mësimdhënëse e Gjuhës

Shqipe

2.  15.09.2008-27.04.2009 Sh.F „Ismail Qemali”-Gostivar, Ushtrues detyre në postin e

drejtorit në Sh.F„Ismail Qemali”–6 muaj Udhëheqje dhe menaxhim në shkollë 

Veprimtari shkencore-hulumtuese:

Punime shkencore të botuara në revista profesionale dhe ndërkombëtare:

1. BANJICA, Merita. (2014) Formative assessment diagnostician achievements of the pupil

and reflection of the teacher work’s”(“Vlerësimi formativ diagnostifikues i të arriturave të

nxënësit dhe reflektim i punës së arsimtarit”). Konferencën Internacionale të II-të”Research

and education-Challenges Towards the Future”–ICRAE 2014- Universiteti “Luigj Gurakuqi”-

Shkodër-FSHE më 30-31.05.2014.  

2.  BANJICA,  Merita.  (2014)  Current  principals  attitude  on  leadership  and  modern

management  in  elementary  schools-  publikuar  në  revistën  2nd  Albania  International

Conference  on  Education  (AICE)  14  -15  November  2014-  European  dimension  within

national context, Tirana, Albania me ISBN: 978-9928-133-02-1, f.396-

3.  BANJICA,  Merita.  (2015)DIVERSITETI  GJUHËSOR  DHE  PËRPARËSITË  E

SHUMËGJUHËSISË  NË  KOMUNËN  E  GOSTIVARIT-në  revistën  Zëri  i  Pelagonisë"

nr.9/10.Shkup, fq. 69-77 (ISSN 1857-5560)

4.  BANJICA,  Merita.  (2016)INTERRACIAL  MARRIAGES  A  PRODOCT  OF

BILINGUALISM         in  European  Jornal  of  Social  Sciences  Studies,   ISSN 2501 -

8590 ,Volume 1, Issue 2, 2016. Bucharest, Romania, 20 December 2016   
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5.  BANJICA,  Merita.  (2016)LINGUISTIC DIVERSITY AND THE ADVANTAGES OF

BILINGUALISM  AND  MULTILINGUALISM  IN  MANICIPALITY  OF  GOSTIVAR,

MACEDONIA,  in  European  Jornal  of  Foreiging  Language  Teaching  ISSN  2537  -1754,

Volume 1, Issue1, 2016, Bucharest, Romania, 21 November 2016   

6.  BANJICA,  Merita.  (2017)LANGUAGE  DEVELOPMENT  IN  THE  EDUCATIONAL

INSTITUTIONS  IN  GOSTIVAR,  MACEDONIA,  in  European  Jornal  of  Literature,

Language and Lingustics Studies ISSN 2559 -7914,   Volume 1, Issue1, 2017, Bucharest,

Romania, 26 .10. 2017       

7. BANJICA, Merita. (2016) MARTESAT E PËRZIERA PRODHUES TË BILINGUIZMIT

-në revistën Filologjia nr. 6/2016 f.298-310 abstrakti.81.264.2

8. BANJICA, Merita. (2017). Korrelacioni i njësive mësimore gjuhësore në tekstet shkollore

të  gjuhëve.   Në  takimin  e  parë  Shkencor  i  Albanologëve  të  rinj  “Sfidat  e  studimeve

albanologjike në fillim të shek.XXI” f. 53. më 21.04.2017

9.  BANJICA,  Merita.  (2019)Teachers  effective  and  efficient  approach  towards  education

(Qasja efektive dhe efikase e mësimdhënësit në mësimdhënie)-Multilingualism as a Challenge

of  Linguistik,  Literary  and  Cultural  Communication-Internacional  Scientific  Multilingual

Conference, 19-20 September 2019/SEEU, Tetovo-North Macedonia.

10.  BANJICA,  Merita.  (2019)  Dilemma  for  the  right  use  of  words  in  compound  words

(Phrases)(Dilema për përdorimin e drejtë të  fjalëve në togfjalësha)  -  Multilingualism as a

Challenge  of  Linguistik,  Literary  and  Cultural  Communication-Internacional  Scientific

Multilingual Conference, 19-20 September 2019/SEEU, Tetovo-North Macedonia.

11. BANJICA, Merita. (2020)PROTOYPE OF THE WORDS "BRIDE" AND "GROOM", në

International Journal of Albanology -Albanologjia,Vol.7/no.13-14 , ISSN  1857 – 9485,E-

ISSN2545-4919, më 28.02.2020.

12.  BANJICA,  Merita.  (2020)MIXED  MARRIAGE  MANIFACTURER  OF

BILINGUALISM, International Journal of Albanology-Albanologjia, Vol.7 / No.13-14, ISSN

1857 – 9485,E-ISSN2545-4919, më 28.02.2020

13. BANJICA, Merita. (2020)MULTILINGUALISM AND PLURILINGUAL EDUCATION

IN  PRIMARY  SCHOOLS  GOSTIVAR  2015,  në  International  Journal  of  Albanology  -

Albanologjia,Vol.7/no.13-14, ISSN  1857 – 9485,E-ISSN2545-4919,  më 28.02.2020

14.  BANJICA,  Merita.  (2020)THE  QUALITIES  OF  A  MODERN  TEACHER,

"EDUCATION" -  Journal  of Educational  Researchof  UT,  më 28.02.2020 Vol.2 /  No.3-4,

ISSN  2671-3268, E-ISSN - 2671-3276, më 28.02.2020
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15. BANJICA, Merita. (2020) APPROACHES TO TEACHING  FAIRY TALES(Qasja në

mësimdhënien e interpretimit të përrallës) në revistën  KNOWLEDGE – International Journal

Vol. 38. më 09.03.2020.

16.  BANJICA,  Merita.  (2020)  THE  APPROACH  ON  TEACHING  WRITING  A

CREATION-ESSAY  (Qasja  në  mësimdhënien  e  të  shkruarit  të  një  krijimi-ese)botuar

nërevistën KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 42.13.10.2020. 

17. BANJICA, Merita. (2020)TEACHING STRATEGY OF READING THE MORAL EPIC

POEM  “ERVEHEJA“  BY  MUHAMED  KUCHUKU  (CHAMI)  prezanted   in  29th

International  Scientific  Conference  KNOWLEDGE  IN  PRACTICE  -STRATEGJIA  E

MËSIMDHËNIES  SË  LEXIMIT  TË  POEMËS  EPIKE  MORALE  “ERVEHEJA“NGA

MUHAMED KYÇYKU (ÇAMI) 18-19.12.2020 published in KNOWLEDGE – International

Journal, Vol. 43.

Pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare:

1. BANJICA, Merita. (2014)“Formative assessment diagnostician achievements  of the pupil

and reflection of the teacher work’s”(“Vlerësimi formativ diagnostifikues i të arriturave të

nxënësit dhe reflektim i punës së arsimtarit”). Konferencën Internacionale të II-të ”Research

and education-Challenges Towards the Future”–ICRAE 2014- Universiteti “Luigj Gurakuqi”-

Shkodër-FSHE më 30-31.05.2014.  

2.  BANJICA,  Merita.  (2014).  “Current  principals  attitude  on  leadership  and  modern

managment  in  elementary  schools”(“Qëndrimi  i  drejtorëve  aktual  për  udhëheqjen  dhe

menaxhimin  modern  në  shkolla  fillore”).  Konferencën  Internacionale  të  II-të  “Second

Interenational Conference of Albanina Education, 14-nëntor 2014 në Tiranë. 

3.  BANJICA, Merita.  (2015).  Linguistic  diversity  and the advantages  of bilingualism and

multilingualism  in  municipality  of  Gostivar(  Diversiteti  gjuhësorë  dhe  përparësitë  e

dygjuhësisë dhe shumëgjuhësisë në komunën e Gostivarit). Takimi X Vjetor Ndërkombëtar i

Institutit Alb-Shkenca - Bashkëpunimi shkencor mbarëkombëtar në funksion të përparimit e

të mirëkuptimit ndërkombëtar mbajtur më 28 - 30 gusht 2015 në Shkup.

4. BANJICA, Merita. (2015).Multilinguizmi dhe edukimi plurilingual në shkollat fillore të

Gostivarit. Seminari IX Ndërkombëtar i Albanologjisë “Lokalja dhe universalja në kulturën

shqiptare”. Organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, mbajtur më 02 tetor 2015. 

5. BANJICA, Merita. (2016).Martesat e përziera prodhues të bilinguizmit-Konferenca e 3-të

Ndërkombëtare Shkencore e Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës-“Bashkëpunimi

brendakulturor shqiptar”  mbajtur më 22-23.04.2016, Tetovë, Republika e Maqedonisë.
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6.  BANJICA,  Merita.  (2017).  Language  development  in  the  educational  institutions  in

Gostivar,(Zhvillimi  i  gjuhëve  në  institucionet  arsimore  të  Gostivarit)  në   Konferencën

Shkencore Ndërkombëtare “Arsimi në botën shqiptare: historia, e sotmja, perspektiva” në 130

vjetorin e mësonjëtores së parë 1887 - mbajtur më 7 mars - 2017 në Durrës. 

7. BANJICA, Merita. (2017).Korrelacioni i  njësive mësimore gjuhësore në tekstet shkollore

të  gjuhëve.   Në takimin  e  parë   Shkencor   i  Albanologëve  të  rinj   “Sfidat  e  studimeve

albanologjike në fillim të shek.XXI”. Katedra e Gjuhës, Kulturës dhe Letërsisë Shqipe, UEJL,

Tetovë,  mbajtur më 21.04.2017.

8. BANJICA, Merita. (2017)-The individual with  his own  migration, brings  their culture,

language and language variaties of the  country’s spoken language( Individi me migrimin e

vet bart edhe kulturën,  gjuhën dhe varietetet gjuhësore të folmes të vendit të vet  ) -5-TH

INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE FACULTY OF PHILOSOPHY (ICPHF2017)

mbajtur më 27-28 October 2017, në UT- Tetovë , Maqedoni.

9.  BANJICA,  Merita.  (2019)Teachers  effective  and  efficient  approach  towards  education

(Qasja efektive dhe efikase e mësimdhënësit në mësimdhënie)-Multilingualism as a Challenge

of  Linguistik,  Literary  and  Cultural  Communication-Internacional  Scientific  Multilingual

Conference, 19-20 September 2019/SEEU, Tetovo-North Macedonia.

10.  BANJICA,  Merita.  (2019)  Dilemma  for  the  right  use  of  words  in  compound  words

(Phrases)(Dilema për përdorimin e drejtë të  fjalëve në togfjalësha)  -  Multilingualism as a

Challenge  of  Linguistik,  Literary  and  Cultural  Communication-Internacional  Scientific

Multilingual Conference, 19-20 September 2019/SEEU, Tetovo-North Macedonia.

11. BANJICA, Merita. (2019)The qualities of a modern teacher (Cilësitë e mësimdhënësit

modern)- 2ndInternational Scientific Conference of the Faculty of Pedagogy - University of

Tetova &Faculty of Education - University “Aleksander Moisiu” Durrës, Albania, 13 – 15

November, 2019 at University of Tetova, Macedonia.

12.  BANJICA, Merita.  (2019)-  Protoype of  the  words  “bride”  and “groom”(  Prototipe  të

fjalëve "nusja" dhe "dhëndri")-6TH-International Conference of the Faculty of Philology at

University of Tetova „Language, literature and culture in the 21 century" , 13-15  November,

2019  at University of Tetova, Macedonia.

13. BANJICA, Merita. (2020)Approaches to teaching  fairy tales(Qasja në mësimdhënien e

interpretimit të përrallës), XXIV International Scientific Conference 26 – 29 March, 2020 in

Vrnjacka Banja, Serbia

14. BANJICA, Merita. (2020)The approach on teaching writing a creation-essay (Qasja në

mësimdhënien e të shkruarit të një krijimi-ese) XXVIII International Scientific Conference
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THE POWER OF KNOWLEDGE, which will  be held in  the period of 09-11.10.2020 in

Kavala,Greece, 

15. TEACHING STRATEGY OF READING THE MORAL EPIC POEM “ERVEHEJA“ BY

MUHAMED KUCHUKU (CHAMI) -STRATEGJIA E MËSIMDHËNIES SË LEXIMIT TË

POEMËS EPIKE MORALE “ERVEHEJA“NGA MUHAMED KYÇYKU (ÇAMI) published

in KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 43. 29th International Scientific Conference

KNOWLEDGE IN PRACTICE 18-19.12.2020

Libra të botuar:
1.  Merita  Banjica  (2017)  Diversiteti  linguistik  dhe  edukimi  plurilingual  në  Gostivar-

Bilingualizmi  te  shqiptarët,  maqedonasit  dhe  turqit-Shtëpia  botuese:  Interlingua-Shkup,

Shtypshkronja-Alma  –Shkup,7  nëntor  2017(233  faqe)ISBN  978-9989-173-63-9,

COBISS.MK-ID 104614410, Tirazhi 300 kopje

2. Merita Banjica (2019) Qëndrimi i drejtorëve aktual ndaj udhëheqjes dhe menaxhimit të

ndryshimeve në shkollat  fillore,  Shtëpia  botuese:Interlingua-Shkup,  Shtypshkronja-Alma –

Shkup,7 nëntor 2019 (117 faqe) - ISBN 978-9989-173-71-4 , COBISS.MK-ID 104614410,

Tirazhi 200 kopje

Libra të përkthyer:
1. Zbatueshmëria e Shkencës të Biologjisë së Muskujve dhe Shkencës së Mishit - Min Du

Riçard J. Mek Kormik (2009) e përktheu më (2012)-f .327.  “Studio- Ars”- Shkup.

2. Ligji Ndërkombëtar për të Drejtat e Njeriut – Frederik Sudre (2008) e përktheu më (2013) -

f. 826. “Studio- Ars”- Shkup

3.  Libër  për  klasën  e  pare  “Shkencat  natyrore”  të  Qendrës  Ndërkombëtare  për  programe

mësimore në arsimin fillor të Kembirxhit (55 faqe) përkthyer më 2014. Studioja Gjuhësore

“Janika” -Shkup

4.  Fletore  pune  për  klasën  e  parë  “Shkencat  natyrore”  të  Qendrës  Ndërkombëtare  për

programe mësimore në arsimin fillor të Kembirxhit.(18 faqe) përkthyer më 2014. Studioja

Gjuhësore “Janika” -Shkup
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Veprimtaria profesionale-aplikative:

Pjesëmarrje në takim shkencor / profesional me prezantim oral

1. Certifikatë nga USAID për e-shkolla(e-schools project) EDC në bashkëpunim me MASH

të R së Maqedonisë dhe BZHA ndan Çertifikatë vlerësuese për kompletim   të suksesshëm  të

stërvitjes  të  Mësimdhënësit  të  Shkollës  Fillore  dhe  demonstrimin  praktik  të  njohurive  në

“Përdorimine  e  Inovacioneve  të  ITC  në  Shkollë  Fillore”ose  (Innovative  Use  of  ITC  in

Pirmary Shcools) e implementuar e-school në parteneritet me World-Links më 12.06.2007.

2. Certifikatë nga USAID për e-shkolla(e-schools project)EDC  në bashkëpunim me MASH

të R së Maqedonisë dhe BZHA ndan Çertifikatë  vlerësuese  për aplikim dhe integrim  të

suksesshëm në Teknologjitë  e Informacionit  dhe Komunikimit   në procesin e e qasjes  në

ciklin  e  shkollave  fillore”  e  implementuar  e-school  në  parteneritet  me  World-Links  më

12.06.2007

3. Çertifikatë nga Fondacioni Institut Shoqëria e Hapur –Maqedoni  për kryrjen e sukseshme

të trajnimit në Projektin për Modernizim të Arsimit  programi “Metodat e Planifikimit me

Qasje Integruese”-MASH e R së Maqedonisë më 14.06.2007

4. Çertifikatë nga Qendra Algoritëm- Qendër Edukimi DKAUP  për stërvitje të suksesshme të

realizuar në korniza të Projektit për Modernizim të Arsimit të programit Metodat  dhe teknikat

bashkëkohore  të  mësuarit  dhe  bashkohësimi   i  mësimdhënies”MASH  të  R  së  M  më

31.08.2007.

5.  Certifikatë  nga  Fondacioni  Qendra  Informatike-Gostivar  për  mbarim  të  sukseshëm  të

stërvitjes  të  realizuar  në  kudër  të  Projektit  për  Modernizim  të  Arsimit  të  programit

Teknologjitë  e  Informatikës  dhe  Komunikimit  në  temë”Shkathtësitë  elementare  të  IT-

së,Moduli: Internet-MASH e R  së Maqedonisë më 04.06.2007.

6. Vërtetim për pjesëmarrje në stërvitjen nga Media-institut i Maqedosnisë,IDSCS ,Instituti

për  Demokraci  Societas  Civilis-Shkup  –European  Jurnalism  Centre-  ndan  vërtetimin

-“Përparimi i mësimit bazik për mediat në arsimin e R së Maqedonisë” program i MASH të R

së Maqedonisë në partneritet  me BZHA të R së Maqedonisë i  finasuar  përmes programit

MATRA të Ministrisë për Punë të Jashtme të Mbretërisë të Holandës në 29.05.2010
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Përfundim dhe propozim:

Në bazë të dokumentacionit të paraqitur, 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  të  përgjithshëm, dhe

konstaton se kandidatja  Dr.Hana Dardhishta  në përputhje me Rregulloren për kriteret dhe

procedurën për zgjedhje në thirrjet  mësimore-shkencore,  shkencore, mësimore-profesionale

dhe  bashkëpunëtorit  në  Universitetin  e  Tetovës,  ka  grumbulluar  89  pikë  nga  referencat

profesionale, me këtë e ka tejkaluar numrin minimal të pikëve që duhet të realizohen, për

zgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore Docent në fushën e gjuhës shqipe.

Ndërsa kandidatja Dr. Merita Banjica nuk i plotëson kushtet sipas nenin 166 të Ligjit

për arsimin e lartë (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 82/2018), ku kërkohet që në titullin mësimor-

shkencor docent, mund të jetë zgjedhet personi që ka realizuar sukses mesatar së paku 8.00

(tetë) në studime të ciklit të parë dhe të dytë për çdo cikël në veçanti.

Komisioni  recensues  ka  nderin  dhe  kënaqësinë  që  t’i  propozojë  Këshillit  Mësimor-

Shkencor  të  Fakultetit  Filologjik  të Universitetit  të  Tetovës,  që  kandidatja  Dr.  Hana

Dardhishta të zgjidhet në thirrjen mësimore-shkencore, Docent në fushën e gjuhës shqipe,

në programin studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe të Fakultetit Filologjik.

Tetovë, më 17. 05. 2021

Komisioni recensues:

1. Prof. dr. Izmit DURMISHI (kryetar)  – profesor inordinar

në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës 

_______________________________________________

2. Prof. dr. Zarije NUREDINI (anëtare) – profesor inordinar

në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës

_______________________________________________

3. Prof. dr. Berton SULEJMANI (anëtar) – profesor inordinar

në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës

_______________________________________________
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S H TO J C Ë

PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE,

SHKENCORE DHE MËSIMORE-PROFESIONALE 

Kandidati: Hana Brahon Dardhishta

Institucioni: Fakulteti Filologjik, Universiteti i Tetovës

Lëmi shkencore: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

I. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

Nr.
rendor Emri i aktivitetit Pikët

1 Mbajtje të ligjëratave

1.1.
Aktivitete  të  mësimdhënies  me  fëmijët  refugjatë  në  Republikën  e
Maqedonisë së Veriut, 1999.

1

1.2.

Anëtare dhe pastaj koordinatore e projektit „Zhvillimi i hershëm te fëmijët”
me  aktivitete  të  mësimdhënies  sipas  plan-programeve  të  parapara  për
realizimin  e  projektit,  pranë  UNICEF  –  Shkup  (Fondi  i  Kombeve  të
Bashkuara për Fëmjët), 2000-2001.

1

1.3.
Profesor i gjuhës shqipe në Shkollën e mesme ekonomike dhe juridike e
qytetit të Shkupit „Arseni Jovkov” në Shkup, 2003.

1

1.4.
Profesor i gjuhës dhe letërsisë shqipe në Shkollën fillore „Dituria” Saraj-
Shkup, 2004.

1

1.5.
Bashkëpunëtor  i  ri  e  më pas  si  këshilltare  në  Ministrinë  e  Arsimit  dhe
Shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, 2006-sot.

1

Gjithsej 5

II.VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Nr.
rendor

Emri i aktivitetit Pikët

1 Teza të mbrojtura 12

1.1.

Hana Dardhishta:„Terminologjia e florës dhe faunës në letërsinë gojore
shqiptare“ 18.02.2013, teza e mbrojtur e magjistraturës, Fakulteti Filologjik
„Bllazhe Koneski” Shkup, pranë Universitetit „Shën Cirili dhe Metodi” në
Shkup.

4

1.2.
Hana Dardhishta:„Leksiku i pemëtarisë në të folmet shqipe në Maqedoni“
12.06.2020,  teza e mbrojtur e doktoraturës, Fakulteti  Filologjik „Bllazhe
Koneski” Shkup, pranë Universitetit „Shën Cirili dhe Metodi” në Shkup.

8

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

20

2.1.

Hana  Dardhishta: „Karakteristikat  fjalëformuese  në  fushën  e
terminologjisë  së  pemëtarisë  në  gjuhën  shqipe  dhe  maqedonase“,
Albanologjia  -  International  Journal  of  Albanology,  8/2017,  f.  56-62,
ISSN: 1857-9485 (Print).

4

2.2 Hana  Dardhishta:  „Analizë  polisemantike  e  fjalëve  nga  fusha  e 4

16



pemëtarisë“, Filologjia - International Journal of Human Sciences, 8/2017,
f. 126-131, ISSN 1857-8535 (Print).

2.3.

Hana  Dardhishta:„Përkthimi  i  terminologjisë  profesionale  në  tekstet
shkollore  në  shkollën  shqipe“,  Albanology  studies  -  Research-Scientific
Journal on Albanology,  2021, në proces botimi, ISSN: 1857-6958 (print
form).

4

2.4.
Hana Dardhishta:„Huazimet në leksikun e pemëtarisë“,  Albanologjia -
International Journal of Albanology,  2021, në proces botimi, ISSN 1857-
2545 (Print), ISSN 2545-4919 (Online).

4

2.5.
Hana  Dardhishta:  „Emërtimet  në  leksikun  e  pemëtarisë  në  të  folmet
shqipe“,  Filologjia - International Journal of Human Sciences,  2021, në
proces botimi, ISSN 1857-8535 (Print), ISSN 2671-2012 (Online).

4

3 Pjesëmarrje në takim shkencor / profesional me prezantim oral 10

3.1.
Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën shkencore „Gjuha dhe shkolla
shqipe  në  Maqedoninë  e  Veriut”,  Instituti  i  Trashëgimisë  Shpirtërore  e
Kulturore të Shqiptarëve – Shkup, 24 shtator 2020..

2

3.2.

Certifikatë  për  pjesëmarrje  në  Konferencën  e  Katërt  Ndërkombëtare
Shkencore  të  Fakultetit  Filologjik  me  temë:„Gjuha  dhe  letërsia  –  sfidë
specifike  në  zhvillimin  socio-etik  dhe  atë  profesional“,  Universiteti  i
Tetovës, 21-22 prill 2017.

2

3.3.
Certifikatë  për  pjesëmarrjen  në  Seminarin  e  10-të  Ndërkombëtar  të
Albanologjisë me temë: „Letërsia shqipe në shekullin XX“ organizuar nga
Universiteti i Tetovës, 30 shtator 2016.

2

3.4.
Certifikatë  për  pjesëmarrjen në Seminarin për  aftësi  të  prezantimit  dhe
protokoll, British council, Shkup, 2006.

2

3.5.
Certifikatë  për pjesëmarrjen në Trajnimin për përkthim dhe interpretim,
British council, Shkup, 2005.

2

4
Abstrakt i botuar në librin e abstrakteve nga konferencat shkencore-

ndërkombëtare
2

4.1.

Hana  Dardhishta:  „Analizë  polisemantike  e  fjalëve  nga  fusha  e
pemëtarisë“,Konferenca  e  Katërt  Ndërkombëtare  Shkencore„Gjuha  dhe
letërsia  -  Sfidë  specifike  në  zhvillimin  socio-etik  dhe  atë  profesional”,
organizuar nga Fakulteti Filologjik, Universiteti i Tetovës, 21-22.04.2017.
ISSBN 978-608-217-054-1, Libri i abstrakteve f. 72. 

1

4.2.

Hana  Dardhishta: „Karakteristikat  fjalëformuese  në  fushën  e
terminologjisë së pemëtarisë në gjuhën shqipe dhe maqedonase“,Seminari i
10-të  Ndërkombëtar  të  Albanologjisë  me  temë:  „Letërsia  shqipe  në
shekullin XX“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 30 shtator 2016.

1

Gjithsej (1+2+3+4) 44

III. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
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Nr.
rendor Emri i aktivitetit Pikët

1 Pjesëmarrje në takim shkencor / profesional me prezantim oral 3

1.1.
Certifikatë  për  pjesëmarrjen  në  Seminarin  për  TRADOS
(TRANSLATION MEMORY TOOLS), British council, Shkup, 2006.

1

1.2.
Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin për Microsoft office applications
(word, excel, power point, access), internet web browser. 

1

1.3.
Certifikatë  për  pjesëmarrjen  në  Seminarin  për  aftësi  të  përparuara
kompjuterike dhe internet, British council, Shkup, 2006.

1

2 Pjesëmarrje në aktivitete tjera 5
2.1. Punëtori për krijimin e moduleve për studentët e institucionevetë arsimit të

lartë (të dhëna lidhur me studentët)për nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës.

1

2.2. Punëtori për krijimin e moduleve për institucionet shkencore-hulumtuese për
nevojat e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.

1

2.3. Punëtori për krijimin e moduleve për  programet e akredituara studimore të
institucioneve  të  arsimit  të  lartë për  nevojat  e  Ministrisë  së  Arsimit  dhe
Shkencës.

1

2.4. Punëtori  për  krijimin  e  moduleve për  lëndë  në  suaza  të  programeve
studimore  të  institucioneve  të  arsimit  të  lartë për  nevojat  e  Ministrisë  së
Arsimit dhe Shkencës.

1

2.5. Punëtori  për  krijimin  e  moduleve për  për  fushat  kryesore  kërkimore  të
institucioneve  të  arsimit  të  lartë  për  nevojat  e  Ministrisë  së  Arsimit  dhe
Shkencës.

1

3 Pjesëmarrje në seminare: 6
3.1. Seminar me temë „Jodiskriminimi dhe gjuha e urrejtjes”, Shkup, 2018. 1

3.2.
Seminar me temë „Gjuha e trupit  dhe arti  i  komunikimit të suksesshëm”,
Shkup, 2017.

1

3.3. Seminar me temë „Barazia gjinore”, Shkup, 2017. 1

3.4.
Trajnim  me  temë  „Ndërmjetësimi  në  Republikën  e  Maqedonisë:  parimet
themelore, mundësitë dhe përparësitë”, Shkup, 2013.

1

3.5.
Seminar  for  global  education,  (Seminar  treditor  me  temë  Arsimi  global)
Shkup, 2013.

1

3.6.
Seminar për ndërmjetësim për procedurën ligjore dhe rregullative në fushën e
arsimit, Shkup, 2012.  

1

Gjithsej (1+2+3) 14

IV. VEPRIMTARIA ME INTERES TË PËRGJITHSHËM
Nr.

rendor
Emri i aktivitetit Pikët

1 Angazhimerreth obligimeve të përgjithshme në punë 5

1.1.
Punë  rreth  komisioneve  recenzuese  për  vlerësimin  profesional  të
dorëshkrimeve si dhe mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave për tekstet
shkollore falas.

1

1.2.
Përgatitja  e  teksteve  shkollore  për  CIP  katalogim,  për  te  Biblioteka
Kombëtare dhe Universitare - Shkup.

1

1.3.
Hartimi  i  dhënies  së  Mendimit  për  sjelljen  e  programeve  studimore  në
gjuhën angleze për ciklin e parë, të dytë dhe të tretë për shumë institucione
të arsimit të lartë.

3

2
Angazhime rreth shumë Komisioneve në Ministrinë e Arsimit dhe

Shkencës
21
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2.1.
Anëtare e Këshillit për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin
Filologjik të Universitetit të Tetovës, 2021.

1

2.2.
Anëtare e Këshillit për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin
Ekonomik të Universitetit të Tetovës, 2021.

1

2.3.

Anëtare  e  Komisionit  për  dhënien  e  bursave  për  studime akademike  të
ciklit  të  parë  jashtë  vendit  dhe  për  dhënien  e  bursave  për  studime
universitare  të  ciklit  të  parë  jashtë  vendit  në  fushat  e  arteve  figurative,
kinematografisë  dhe prodhimit  të  filmit,  artit  dramatik  dhe muzikës  për
vitin akademik për vitin akademik 2021/2022.

1

2.4.

Kryetare e Komisionit për pranimin e studentëve të regjistruar në studime
universitare në konviktet shtetërorë në Republikën e Maqedonisë së Veriut
për  vitin  akademik  2020/2021  për  Konviktin  „Koço  Racin”  Manastir,
„Orde Çopella” Prilep dhe „Nikolla Karev” Ohër. 

1

2.5.

Anëtare  e  Komisionit  për  dhënien  e  bursave  për  studime akademike  të
ciklit  të  parë  jashtë  vendit  dhe  për  dhënien  e  bursave  për  studime
universitare  të  ciklit  të  parë  jashtë  vendit  në  fushat  e  arteve  figurative,
kinematografisë  dhe prodhimit  të  filmit,  artit  dramatik  dhe muzikës  për
vitin akademik 2020/2021.

1

2.6.

Kryetare  e  Komisionit  për  kontrollimin  e  përmbushjes  së  kushteve  për
pagimin  e  një  pjese  të  participimit  për  shpenzimet  e  studimeve  për
studentët,  participim  për  akomodim  në  konvikt  dhe  participim  për
shpenzimet për akomodim privat të studentëve, arsimi i të cilëve financohet
nga buxheti i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe që janë nga familjet
me të ardhura të ulëta, gjatë një gjendje të jashtëzakonshme (2020).

1

2.7.
Anëtare e Këshillit për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin
e sigurisë – Shkup të Universitetit  „Shën Klimenti i Ohrit” në Manastir,
2018-2019.

1

2.8.

Anëtare  e  Komisionit  për  ndarjen  e  bursave  për  studentë  të  rregullt  të
regjistruar  në  ciklin  e  parë  të  studimeve  universitare  në  universitetet
publike dhe  private  dhe  institucionet  e  arsimit  të  lartë  në Republikën  e
Maqedonisë për vitin akademik 2017/2018.

1

2.9.

Anëtare e Komisionit për pranimin e studentëve të regjistruar në studime
universitare në konvikte shtetërore dhe objekte të tjera për akomodim në
Republikën  e  Maqedonisë  për  vitin  akademik  2017/2018  në  qytetin  e
Shtipit. 

1

2.10.

Anëtare e Komisionit për ndarjen e bursave për studentët e rregullt romë në
studime universitare të ciklit  të parë në universitetet publike dhe private
dhe institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e Maqedonisë për vitin
akademik 2017/2018.

1

2.11.
Anëtare e Këshillit për bashkëpunim dhe besim me publikun në Fakultetin
matematiko-natyror  të  Universitetit  „Shën Cirili  dhe Metodi”  në Shkup,
2015-2018.

1

2.12.
Anëtare e Komisionit për dhënien e provimit profesional për praktikantët
në shkollat fillore publike.

1

2.13.
Anëtare e Komisionit për dhënien e provimit profesional për praktikantët
në shkollat e mesme publike.

1

2.14.
Anëtare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet
shkollore të dorëzuara në shkolla për arsimin e mesëm, në vitin akademik
2013/2014.

1

2.15.
Anëtare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet
shkollore  të  dorëzuara  në  shkolla  për  arsimin  fillor,  në  vitin  akademik
2013/2014.

1

2.16. Kryetare  e  Komisionit  për  kontrollin  e  dokumentacionit  financiar  për
tekstet  shkollore  të  dorëzuara  në  shkolla,  për  lëndën e  matematikës  për

1
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klasën  e  parë  në  vitin  shkollor  2013/2014  për  shtëpinë  botuese  AD
“Prosvetno Delo” Shkup.

2.17.

Kryetare  e  Komisionit  për  kontrollin  e  dokumentacionit  financiar  për
tekstet  shkollore  të  dorëzuara  në  shkolla,  për  lëndën e  matematikës  për
klasën e parë në vitin shkollor 2013/2014 për shtëpinë botuese AD “Intea
Pres Novak” DOOEL - Shkup.

1

2.18.

Anëtare e Komisionit për kontrollin e dokumentacionit financiar për tekstet
shkollore të dorëzuara në shkolla, për lëndën e matematikës për klasën e
parë në vitin shkollor 2013/2014 për shtëpinë botuese ,,Grafiçki dizajn” -
Shkup.

1

2.19.
Anëtare e Komisionit për dhënie mendimi mbi miratimin dhe përdorimin e
manualeve dhe revistave për fëmijë në kopshtet e femijëve, 2014. 

1

2.20.
Kryetare  e  Komisionit  për  kontrollin  e  dokumentacionit  financiar  për
tekstet  shkollore  të  dorëzuara  në  shkolla  në  vitin  2012/2013  prej
AD ,,Prosvetno Dello” - Shkup.

1

2.21.
Anëtare  e  Komisionit  për  kontrollin  e  dokumentacionit  financiar  të
Shoqërisë Tregtare për Tregti dhe Shërbime St. George DOOEL eksport-
import-Kavadar, 2011/2012.

1

Gjithsej (1+2) 26

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN
NË THIRRJEN

Pikët
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Gjithsej 89

Tetovë, më 17.05.2021

Komisioni recensues:

1. Prof. dr. Izmit DURMISHI (kryetar)  – profesor inordinar

në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës 

_______________________________________________

2. Prof. dr. Zarije NUREDINI (anëtare) – profesor inordinar

në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës

_______________________________________________

3. Prof. dr. Berton SULEJMANI (anëtar) – profesor inordinar

në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës

_______________________________________________

20



REFERAT

PËR ZGJEDHJEN-RIZGJEDHJEN E  1 ASISTENTI PËR LËNDËT MËSIMORE NË

FUSHËN E GJUHËSISË GJERMANE

NË PROGRAMIN STUDIMOR GJUHË DHE LETËRSI GJERMANE TË

FAKULTETIT FILOLOGJIK TË UNIVERSITETIT TË TETOVËS

Deri te: 
KËSHILLI MËSIMOR-SHKENCOR I FAKULTETIT FILOLOGJIK
  

Në pajtim me nenin 172 të  Ligjit  për  arsimin  e  lartë  (Gazeta  Zyrtare  e  RM-së,  nr.

82/2018)  dhe  me  vendim  të  Këshillit  mësimor-shkencor  të  Fakultetit  Filologjik  të

Universitetit  të  Tetovës,  nr.  18-551/1  të  datës  07.05.2021,  në  lidhje  me  konkursin  për

zgjedhjen e një asistenti për lëndët në fushën e gjuhës gjermane, të shpallur më 07.04.2021  në

gazetat  ditore  „Koha“  dhe  „Sloboden  Pecat“  si  dhe  në  ueb-faqen  e  Universitetit

www.unite.edu.mk, është formuar Komisioni recensues në përbërje: 

1. Prof. dr. Arbër ÇELIKU (kryetar) 

2. Doc. dr. Gjuliano ISEINI (anëtar) 

3. Doc. dr. Shadan RAMADANI (anëtar) 

Komisioni recensues, duke qenë falënderues për besimin e dhënë, ka nderin të paraqesë
këtë:

R A P O R T

Në konkursin publik për zgjedhjen e 1 asistenti për lëndët në fushën e gjuhës gjermane

është paraqitur 1 kandidat: Mr. sc. Muarem Ajdari.

Në vazhdim renditen të dhënat personale, arsimi i kryer dhe përvoja akademike dhe 

aktiviteti shkencor i kandidatit të sipërpërmendur:

Mr. sc. Muarem Ajdari

1



Të dhëna biografike dhe arsimimi:

Kandidati Muarem Ajdari është lindur më 10.09.1972 në Tanushë, Shkup, Republika e

Maqedonisë  së  Veriut.  Shkollimin  fillor  e  ka  kryer  në  shkollën  fillore  „Gjergj  Kastrioti

Skënderbeu“ në fshatin Haraçinë. Shkollimin e mesëm e ka kryer në gjimnazin „Zef Lush

Marku“ në Shkup, me sukses të shkëlqyeshëm në vitin 1990.

Në vitin akademik 2000/2001 është regjistruar në Fakultetin e Filologjik të Universitetit

“Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, programi studimor: Gjuhë dhe letërsi gjermane, dhe është

një ndër studentët e parë të këtij programi studimor që ka diplomuar në vitin 2004 me notë

mesatare 8,58.

Një vit akademik e ka kryer në Gjermani,  në Universitetin e Rostock-ut, si bursist i

Shërbimit gjerman për këmbime akademike (DAAD).

Në semestrin  e  katërt  ka  shfrytëzuar  edhe një  bursë  tjetër  dymujore  nga  Freistaat

Bayern, që u mundësua në Universitetin e Regensburg-ut.

Pas  mbarimit  të  studimeve  deridiplomike,  kandidati  Muarem  Ajdari,  ka  vazhduar

studimet pasdiplomike në po të njëjtin program studimor në Universitetin “Shën Kirili dhe

Metodi” dhe në vitin 2016 ka marrë titullin Magjistër i shkencave filologjike, gjuhë gjermane

me  temën  Sintagmat  parafjalore  me  an,  auf  dhe  in  si  gjymtyrë  të  fjalisë  në  gjuhën

gjermane dhe ekuivalentet e tyre në gjuhën shqipe dhe notë mesatare 8.20.

Nga  viti  2016  deri  në  vitin  2019  ka  qenë  i  angazhuar  si  asistent  në  Programin

studimor: Gjuhë dhe letërsi gjermane në studimet e disperzuara në Shkup dhe Kumanovë të

Universitetit të Tetovës, ku ka mbajtur ushtrimet e gramatikës gjermane dhe të lëndës Gjuhë e

sotme gjermane (Deutsche Gegenwartssprache – DGS).

Nga viti 2005 është përkthyes i autorizuar gjyqësor për gjuhë gjermane, maqedonase

dhe  shqipe  dhe  anasjelltas.  Gjithashtu  ka  punuar  edhe  në  përkthime  simultane  dhe

konsekutive. Në fillim seancat e parlamentit, përkthime të drejtpërdrejta nga studio e MTV3,

nga viti 2005 deri në vitin 2008. Njëkohësisht dhe në vazhdimësi ka përkthyer emisione të

drejtpërdrejta për MTV2, nëpër seminare të ndryshme të organizatave të ndryshme gjermane

në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Republikën e Kosovës, Republikën e Shqipërisë dhe

vende  tjera  në  Ballkan.  Në  pjesën  e  përkthimeve  gjithashtu  është  në  bashkëpunim  me

Ambasadën e RF të Gjermanisë në Shkup, Institutin Goethe në Shkup e të tjera.
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Veprimtaria mësimore-arsimore:

Në vitin  akademik  2015/2016 kandidati  Muarem Ajdari  angazhohet  me kontratë  në

vepër si asistent në Fakultetin Filologjik të Universitetit Shtetëror të Tetovës, sot Universiteti i

Tetovës, Programi studimor Gjuhë dhe letërsi gjermane. Kandidati ka punuar edhe si profesor

i gjuhës gjermane në SHMQSH “Zef Lush Marku” në Shkup.

Kandidati Muarem Ajdari veprimtarinë mësimore-arsimore e ka realizuar duke mbajtur

ligjërata dhe ushtrime në Fakultetin Filologjik nën monitorimin e profesorëve të dalluar të

fushës përkatëse në lëndët: Gjuhë e sotme gjermane I, II, III, IV, V, VI, VII dhe VIII, Sintaksë

e gjuhës gjermane, Morfologji e gjuhës gjermane I, II, Gjuhë gjermane I dhe II (Programi

studimor Gjuhë dhe letërsi angleze).

Veprimtaria hulumtuese shkencore:

Кandidati Muarem Ajdari në pikëpamje të veprimtarisë hulumtuese-shkencore njihet me

disa punime shkencore të cilat rrjedhin si rezultat i kërkimeve shkencore gjatë periudhës së

përgatitjes të punimit të diplomës dhe magjistraturës.  Veprimtaria shkencore-hulumtuese e

kandidatit Muarem Ajdari, fillon me përgatitjen dhe mbrojtjen e punimeve gjatë studimeve

deridiplomike:  punime  seminarike  në  vend  dhe  jashtë  (gjatë  studimeve  në  Rostock  e

Regensburg).

Këtë  veprimtari  ai  e  vazhdon  me  punimin  e  magjistraturës  me  titull:  Sintagmat

parafjalore me an, auf dhe in si gjymtyrë të fjalisë në gjuhën gjermane dhe ekuivalentet e tyre

në gjuhën shqipe mbrojtur në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Shkupit „Shën Kirili

dhe  Metodi“,  programi  studimor  Gjuhë  dhe  letërsi  gjermane,  drejtimi  gjuhësi,  më  datë

28.09.2016.

Veprimtaria profesionale-aplikative:

Ai po ashtu  ka qenë  aktiv  edhe në promovimin  e  Programit  studimor:  Gjuhë dhe  letërsi

gjermane  të  Universitetit  të  Tetovës,  duke  qenë  anëtar  i  ekipit  në  prezantimin  e  ofertës

akademike gjatë Ditëve të hapura përgjatë viteve 2016, 2017, 2018, 2019.
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Përfundim dhe propozim:

Kandidati Mr.sc. Muarem Ajdari ka nivelin e kënaqshëm arsimor-profesional, përvojën

e duhur universitare  si  bashkëpunëtor  i  jashtëm në Degën:  Gjuhë dhe letërsi  gjermane të

Universitetit të Tetovës (2016-2019), duke treguar korrektësi në procesin edukativ-arsimor, ai

po ashtu ka treguar edhe bashkëpunim në nivelin e pritshmërisë në komunitetin akademik të

degës së gjermanistikës dhe të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës në përgjithësi.

Po ashtu ai shquhet edhe për vlerat njerëzore dhe qasjen e tij korrekte edukative me nxënës

dhe studentë. 

Duke  pasur  parasysh  parametrat  e  lartpërmendur,  Komisioni  recensues  vlerëson  se

kandidati në fjalë i plotëson të gjitha kriteret shkencore dhe profesionale të parapara me Ligjin

për arsim të lartë, Statutin e UT-së, Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhje në

thirrjet mësimore-shkencore dhe thirrje të bashkëpunëtorëve, dhe aktet tjera normative, për t’u

zgjedhur në thirrjen mësimore-shkencore: Bashkëpunëtor (asistent) për lëndët në fushën e

gjuhës gjermane. 

Tetovë, më 17.05.2021

Komisioni recensues:

1. Prof. dr. Arbër ÇELIKU (kryetar) 

_______________________________________________

2. Doc. dr. Gjuliano ISEINI (anëtar) 

_______________________________________________

3. Doc. dr. Shadan RAMADANI (anëtar) 

________________________________________
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S H TO J C Ë

PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE,

SHKENCORE DHE MËSIMORE-PROFESIONALE 

Kandidati: Muarem Alush Ajdari

Institucioni: Fakulteti Filologjik, Universiteti i Tetovës

Lëmi shkencore: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

I. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

Nr. Emri i aktivitetit Aktiviteti i realizuar Pikët

1
Mbajtja e ligjëratave

(cikli i parë i studimeve)
Pikët Fondi Javët Sem. 4.8

1.1.
Gjuhë gjermane I (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze – Kumanovë)

0.04 2 15 2 1.2

1.2.
Gjuhë gjermane II (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze - Kumanovë)

0.04 2 15 2 1.2

1.3.
Gjuhë gjermane I (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze - Shkup)

0.04 2 15 4 1.2

1.4.
Gjuhë gjermane II (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze - Shkup)

0.04 2 15 4 1.2

2
Mbajtja e ushtrimeve

(cikli i parë i studimeve)
Pikët Fondi Javët Sem. 23.4

2.1.
Morfologjia e gjuhës gjermane I (Gjuhë dhe
Letërsi Gjermane)

0.03 2 15 4 0.9

2.2.
Morfologjia e gjuhës gjermane II (Gjuhë 
dhe Letërsi Gjermane)

0.03 2 15 4 0.9

2.3.
Sintaksa e gjuhës gjermane I (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 2 15 4 0.9

2.4.
Sintaksa e gjuhës gjermane II (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 2 15 4 0.9

2.5.
Gjuhë e sotme gjermane I (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 4 15 4 1.8

2.6.
Gjuhë e sotme gjermane II (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 4 15 4 1.8

2.7.
Gjuhë e sotme gjermane III (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 4 15 4 1.8

2.8.
Gjuhë e sotme gjermane IV (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 4 15 4 1.8

2.9.
Gjuhë e sotme gjermane V (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 6 15 6 2.7

2.10.
Gjuhë e sotme gjermane VI (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 6 15 6 2.7

2.11.
Gjuhë e sotme gjermane VII (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 8 15 8 3.6
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2.12.
Gjuhë e sotme gjermane VIII (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

0.03 8 15 8 3.6

3 Konsultime me studentët 2.03

3.1
Morfologjia e gjuhës gjermane I (Gjuhë dhe
Letërsi Gjermane)

5x3x0.002 0.03

3.2
Morfologjia e gjuhës gjermane II (Gjuhë 
dhe Letërsi Gjermane)

5x4x0.002 0.04

3.3
Sintaksa e gjuhës gjermane I (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x4x0.002 0.04

3.4
Sintaksa e gjuhës gjermane II (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x4x0.002 0.04

3.5
Gjuhë e sotme gjermane I (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x4x0.002 0.04

3.6
Gjuhë e sotme gjermane II (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x4x0.002 0.04

3.7
Gjuhë e sotme gjermane III (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x4x0.002 0.04

3.8
Gjuhë e sotme gjermane IV (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x4x0.002 0.04

3.9
Gjuhë e sotme gjermane V (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x6x0.002 0.06

3.10
Gjuhë e sotme gjermane VI (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x6x0.002 0.06

3.11
Gjuhë e sotme gjermane VII (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x8x0.002 0.08

3.12
Gjuhë e sotme gjermane VIII (Gjuhë dhe 
Letërsi Gjermane)

5x8x0.002 0.08

3.13
Gjuhë gjermane I (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze – Kumanovë)

80x3x0.002 0.48

3.14
Gjuhë gjermane II (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze - Kumanovë)

80x3x0.002 0.48

3.15
Gjuhë gjermane I (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze - Shkup)

40x3x0.002 0.24

3.16
Gjuhë gjermane II (Gjuhë dhe Letërsi 
Angleze - Shkup)

40x3x0.002 0.24

4 Skripta interne 13
4.1. Skriptë interne për ligjërata 1x4 4
4.2. Skriptë interne për ushtrime 3x3 9

Gjithsej (1+2+3+4) 43.23

II.VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Nr.
rendor Emri i aktivitetit Pikët

1 Teza të mbrojtura 4
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1.1.

„Sintagmat parafjalore me an, auf dhe in si gjymtyrë të fjalisë në gjuhën
gjermane  dhe  ekuivalentet  e  tyre  në  gjuhën  shqipe” mbrojtur  në
Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Shkupit „Shën Kirili dhe Metodi“,
programi  studimor  Gjuhë  dhe  Letërsi  Gjermane,  drejtimi  Gjuhësi,  më
28.09.2016.

4

2 Pjesëmarrje në takim shkencor / profesional me prezantim oral 6

2.1. Deutschlehrertagung westlicher Balkan, Oktober 2017, Tirana 2

2.2. Seminar i shtëpisë botuese Hueber Verlag në Shkup 2017 2

2.3. Seminar i shtëpisë botuese Hueber Verlag në shkup 2018 2

Gjithsej (1+2) 10,00

III. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
Nr.

rendor Emri i aktivitetit Pikët

1 Pjesëmarrje në aktivitete promovuese të fakultetit 4
1.1. Pjesëmarrje në aktivitete promovuese të fakultetit 2016/17/18/19 4

Gjithsej 4

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN
NË THIRRJEN

Pikët

I. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 43.23
II. VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 10
III. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 4

Gjithsej 57.23

Tetovë, më 17.05.2021

Komisioni recensues:

1. Prof. dr. Arbër ÇELIKU (kryetar) 

_______________________________________________

2. Doc. dr. Gjuliano ISEINI (anëtar) 

_______________________________________________

3. Doc. dr. Shadan RAMADANI (anëtar) 

7



________________________________________

8


