
REFERAT

PËR ZGJEDHJE-RIZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSVE NË TË GJITHA

THIRRJET MËSIMORE-SHKENCORE PËR LËNDËT: ATLETIKA I DHE II NË

FAKULTETIN E KULTURËS FIZIKE NË UNIVERSITETIN E TETOVËS

Në bazë të konkursit për zgjedhjen-rizgjedhjen e mësimdhënësve në të gjitha thirrjet mësimore-

shkencore  në  Universitetin  e  Tetovës,  të  datës  10.04.2021,  të  shpallur  në  gazetën  e

përditshme  ,,Koha”  dhe  ,,Slloboden  Peçat”,  si  dhe  në  web-faqen  e  Universitetit

www.unite.edu.mk, Këshilli Mësimor-Shkencor i Fakultetit të Kulturës Fizike, në mbledhjen e

mbajtur më 10.05.2021, solli Vendim për formimin e komisionit recenzues me numër 19-147/1,

në përbërje: 

1. Prof. Dr. Vullnet Ameti - Kryetar

2. Prof. Dr. Isa Asllani - Anëtar

3. Prof. Dr. Metin Dalip - Anëtar

Në konkurs u paraqit vetëm Doc. Dr. Astrit Iseni.

Pas shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar nga ana e kandidatit: Doc. Dr. Astrit Iseni, për

zgjedhje të një mësimdhënësi në Fakultetin e Kulturës Fizike për lëndët: Atletika I dhe II, kemi

nderin  që  si  komision  recensues,  Këshillit  të  Rektoratit  të  Universitetit  të  Tetovës  t’ia

parashtrojmë këtë:

RAPORT RECENSUES

1. Doc. Dr. Astrit Iseni

1.1. Të dhënat biografike
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Doc. Dr. Astrit Iseni ka lindur më 08.11.1981 në Kumanovë. Shkollimin fillor e ka kryer në

shkollën fillore “Bajram Shabani” në Kumanovë në vitin 1996. Shkollën e mesme në gjimnazin

“Goce Dellçev” në Kumanovë në vitin 2000.

Në vitin 2005 u regjistrua në Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Tetovës, ndërsa në

vitin  2009 i  mbaroi  studimet  dhe mori  titullin  “profesor i  diplomuar i  edukimit  fizik dhe

shëndetësor”.

Pas përfundimit të studimeve deridiplomike, kandidati Doc. Dr. Astrit Iseni, në vitin 2009 i filloi

studimet  e  magjistraturës  në  Fakultetin  e  Kulturës  fizike  në  Universitetin  e  Tetovës,  në

programin studimor Sport. Në vitin 2011 kandidati e mbrojti me sukses temën me titull “Ndikimi

i  karakteristikave  antropometrike  dhe  aftësive  motorike  në  suksesshmërinë  e  vrapimeve  të

shpejta”  nën  mentorimin  e  Prof.  Dr.  Isa  Asllanit,  duke fituar  gradën  shkencore  magjistër  i

kulturës fizike - drejtimi sport.

Në vitin 2012 kandidati Doc. Dr. Astrit Iseni i regjistroi studimet e doktoraturës në Fakultetin e

Kulturës Fizike në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup. Në vitin 2016 e ka mbrojtur

me sukses disertacionin  e doktoratës  me titull  “Ndikimi i  forcës eksplozive në efikasitetin  e

rezultateve të vrapimeve sprinterike tek fëmijët e moshës 14-vjeçare” nën udhëheqjen e mentorit

Prof. Dr. Zoran Radiç, duke fituar gradën shkencore doktor i shkencave të Kineziologjisë.

1.2. Përvoja e punës

Në vitin 2009, kandidati Doc. Dr. Astrit Iseni u angazhua me kontratë në vepër si asistent në

Fakultetin e Kulturës Fizike në Universitetin e Tetovës për lëndët Atletika I dhe II.

Në  vitin  2012  u  zgjodh  si  bashkëpunëtor  në  fushën  e  kulturës  fizike  në  Fakultetin  e

Administratës së Biznesit në Universitetin e Tetovës.

Në vitin 2012 u emërua si koordinator për ECTS në Fakultetin e Administratës së Biznesit në

Universitetin e Tetovës, detyrë që akoma vazhdon ta ushtrojë.

Më  28.09.2016  mori  titullin  docent  në  Fakultetin  e  Kulturës  Fizike,  në  lëndët:  Aplikimi  i

atletikës në kushte shkollore I dhe II.
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Prej vitit 2017 është pjesë e Senatit të Universitetit, si organ më i lartë i Rektoratit.

1.3. Veprimtaria edukative-arsimore

Kandidati  e  realizon  veprimtarinë  edukative-arsimore  nëpërmjet  mbajtjes  së  ligjëratave  dhe

ushtrimeve në Fakultetin e Kulturës Fizike dhe Fakultetin e Administratës së Biznesit, në lëndët

Atletika I dhe II, Aplikimi i atletikës në kushte shkollore I dhe II, Marketingu sportiv, Fitnes dhe

Aktiviteti fizik dhe stërvitja në fitnes. Lëndët e këtilla kandidati i ligjëron në studimet e ciklit të

parë. Gjithashtu gjatë vitit akademik 2020-2021 kandidati ka mbajtur ligjërata edhe në ciklin e

dytë, në lëndët: Hulumtimet në sportet individuale dhe Teoria dhe metodologjia e edukimit fizik.

Përveç ligjëratave dhe ushtrimeve, kandidati realizon edhe konsultime me studentët e Fakultetit

të Administratës së Biznesit në lëndët përkatëse të studimeve deridiplomike.

1.4. Veprimtaria shkencore-hulumtuese

Veprimtarinë shkencore-hulumtuese e kandidatit Doc. Dr. Astrit Iseni e ka filluar me përgatitjen

dhe mbrojtjen e tezës së magjistraturës me titull “Ndikimi i karakteristikave antropometrike dhe

aftësive motorike në suksesshmërinë e vrapimeve të shpejta”, në Fakultetin e Kulturës Fizike në

Universitetin e Tetovës gjatë viteve 2009-2011.

Veprimtaria e këtillë vazhdon me tezën e doktoraturës me temë “Ndikimi i forcës eksplozive në

efikasitetin e rezultateve të vrapimeve sprinterike tek fëmijët e moshës 14-vjeçare”, të mbrojtur

në Fakultetin e Kulturës Fizike, në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, në vitin

2016.

1.4.1. Punimet dhe botimet shkencore të publikuara

 “Comparative  analysis  and  structure  of  the  morphological  basic  and  specific  motor
structure  of  the  students  in  their  second  year  of  studies  at  the  faculty  of  physical
education in the discipline of shot put”, Research in physical education, sport and health,
vol.5, no. 2, pp. 107-110.(2016).

 “Biomechanical and kinemtic analysis of spire throwing performed by the macedonian
record holder Dejan Angelovski”, Acta kinesiologica, 10 (2016): 38-43.(B.I.H).
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 Cross-correlation  of  some  motor  morphological  characteristics  and  tests  in  11-year
girls” , International balkan conference in sport sciences, may 27-28, (2016).

 “The structure and specific  motor  skills  of students  from 14 years old”,  Activities  in
physical education and sport, vol. 7, no. 1, pp.24-26, (2017).

 “Relationship and influence of body mass index and skin folds on some motor abilities in
14 year old students”, International conference in sports science, 3-4 november, (2017),
Tirana-Albania. 

 “The influence and relationship of anthropometric features and motor abilities of sprint
running in 60-100 meters of 16 years old students, Research in kinesiology, vol. 45, no.
1, pp. 14-16, (2017).

 “Relationship and influence of body mass index and skin folds on some motor abilities in
14 year old students” (Book of abstracts), Childhood obesity & bariatric surgery, vol.7,
issue 3, (2017), Rome, Italy. 

 “The  impact  of  some  motor  characteristics  and  motor  skills  in  karate”,  (Book  of
abstracts), International balkan conference in sport sciences, 04-05 May, (2017).

 “Canonical  correlation  between  some  basic-motor  and  specific-motor  capacities  of
elementary school pupils”, Research in kinesiology, vol.46, no. 1-2, pp. 39-41. (2018).

 “Effects of the 4 week plyometric training program on explosive strength and agility for
basketball players”, Turk J. Kinesiol, 5(3): 110-116. (2019).(Turkey).

 “Impact of some anthropometric characteristics on the succes of sprinter runs of 30, 80
and 100 meters in 14-years-old students, Research in kinesiology, vol. 47, no.1-2, pp. 13-
15, (2019).

 “Canonical relationship between basic motor skills and specific motor skills in 14 year
old students”, (Book of abstracts), International congress on natural, health sciences and
technology, 15-17 May, (2019).

 “The  effect  of  motoric  skills  in  the  success  of  sprint  running”,  (Book  of  abstracts),
International congress on natural, health sciences and technology, 15-17 May, (2019).

 “Correlation  of  subcutaneous  fat  variables  with  motor  abilities  in  female”,  Turk  J
Kinesiol, 6(2): 49-54, 2020.(Turkey). 

 “The influence of specific-motor abilities on anthropometric characteristics in 13 year old
students”, Sport and health, vol. 7, no. 13-14, pp. 57-70, (2020).

 “The effect of motor skills in the success of sprint running”, Sport and health, vol.7, no.
13-14, pp. 9-18, (2020).

 “Effect  of  the  12  week  program  for  developing  explosive  strengthening  in  students
‘agility and flexibility performance”, Research in kinesiology, vol. 48, no. 1, pp. 38-41,
2020.

 “Impact of training program for the development of explosive force on some specific
motor skills in 14-year old students”, Research in kinesiology, vol. 48, no. 1, pp. 8-12,
2020.

 “Influnce of body composition and physical fitness in jumping success of 14 years old
students”, Research in kinesiology, vol. 48, no. 1, pp. 52-56, 2020.
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 “Effect  of  the  12  week  program  for  developing  explosive  strengthening  in  students
‘agility  and  flexibility  performance”,  (Poster  presentation),  National  strength  and
conditioning association, Las Vegas (U.S.A.), 2020.

 “Relationship between body height and hand length impact of training program for the
development of explosive force on some specific motor skills in 14 year old students”,
(Book  of  abstract),  17th  annual  conference  of  montenegrin  sports  academy  “Sport,
Physical activity and health: contemporary perspectives”: Cavtat, Dubrovnik, Croatia.2-5
April 2020. 

 “The influence of specific motor abilities on athropometric characteristics at 13 year old
students”,  (Book of abstract),  17th annual  conference of montenegrin  sports  academy
“Sport,  Physical  activity  and  health:  contemporary  perspectives”:  Cavtat,  Dubrovnik,
Croatia.2-5 April 2020. 

1.4.2.  Pjesëmarrja në konferenca dhe simpoziume shkencore ndërkombëtare

 International Balkan conference in sport sciences, Organized by: University of Tetova,
Trakya  University,  University  of  Illinois,  Uludag  University,  27-28  May,  2016,
Macedonia. 

 Konferenca III internacionale “Research in physical education, sport and health”, 15 maj,
2016, Shkup, R. e Maqedonisë.

 Simpoziumi  i  20-të  për  sport  dhe  edukim fizik  te  të  rinjtë,  i  mbajtur  në  Ohër,  R.  e
Maqedonisë, i  organizuar nga federata e pedagogëve sportiv në R. e Maqedonisë, 30
shtator-1 tetor, 2016. 

 Konferenca e  15-të  ndërkombëtare  shkencore -profesionale,  e  mbajtur  në Veles,  R. e
Maqedonisë, e organizuar nga federata e pedagogëve sportiv në R. Maqedonisë, 28-29
prill, 2017. 

 10th  International  conference  on  childhood  obesity  and  nutrition,  june  12-13,  2017,
Rome, Italy.

 International conference in sport sciences, Organized and hosted by sports university of
Tirana, 3-4 november 2017, Albania.

 International conference in sport science, Organized and hosted by University of Tetova,
5-6 May 2017, Macedonia.

 6th International balkan conference in sport sciences, organized by University of Tetova,
Sport  University  of  Tirana  (Albania)  and  Faculty  of  Physical  Education  and  sports
(Kosovo), 15-17 May, 2019, Tetova, Macedonia. 

 Simpoziumi i  22-të për sport  dhe edukim fizik te të rinjtë,  i  mbajtur  në Strugë,  R. e
Maqedonisë, i organizuar nga federata e pedagogëve sportiv në R. e Maqedonisë, 4-5
tetor, 2019. 
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 17th  annual  Scientific  conference  of  Montenegrin  sports  academy  “Sport,  physical
activity  and  health:  contemporary  perspectives,  2-5  April  2020,  Cavtat,  Dubrovnik-
Croatia, Hosted by montenegrin sports academy.

 National conference of strength and conditioning, organized by NSCA, 08-11 july, 2020,
Las Vegas, U.S.A.

 Simpoziumi  i  23-të  për  sport  dhe  edukim fizik  te  të  rinjtë,  i  mbajtur  në  Ohër,  R.  e
Maqedonisë, i organizuar nga federata e pedagogëve sportiv në R.  e Maqedonisë, 2-3
tetor, 2020.

1.5.  Veprimtaria aplikative profesionale

 Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale  Ballkanike  në  Shkencat

Sportive 2016.

 Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale  Ballkanike  në  Shkencat

Sportive 2017.

 Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale  Ballkanike  në  Shkencat

Sportive 2018.

 Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale  Ballkanike  në  Shkencat

Sportive 2019.

 Anëtar i komisionit qendror për regjistrimin e studentëve për vitin akademik 2016-2017.

 Anëtar i organizatës internacionale për shëndet, sport dhe kineziologji me seli në SHBA,

(prej vitit 2020-).

 Anëtar i bordit editorial në revistën profesionale-shkencore Aktivitetet në edukimin fizik

dhe sport, e publikuar nga federata e pedagogëve sportiv në R. Maqedonisë. (prej vitit

2017-).

 Anëtar  i  bordit  editorial  në  revistën  profesionale-shkencore  Sporti  dhe  shëndeti,  e

publikuar nga Universiteti i Tetovës (prej vitit 2020-).

 Koordinator  për  ECTS  në  Fakultetin  e  Administratës  së  Biznesit  në  Universitetin  e

Tetovës
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 Senator në Universitetin e Tetovës.

 Pjesëmarrës në aktivitete promovuese të fakultetit

 Trajner i reprezentacionit universitar ne garat e fitnesit me karakter evropian dhe botëror,

viti 2017,2018,2019.

 Kryetar i shoqatës sportive “Forca”-Kumanovë

 Kryetar i klubit të Atletikës “Teuta”-Kumanovë

 Nënkampion i shtetit në garat e fitnesit të vitit 2000, 2002,2008.

 Kryetar i federatës WBPF të R. së Maqedonisë

M E N D I M  ME  P R O P O Z I M

Komisioni recensues, pas shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatit, i cili ka konkurruar dhe

duke u mbështetur në kërkesën për angazhim/avancim të kuadrit mësimor-shkencor si dhe nga të

dhënat e lartshënuara, mund të përfundojë se me punën e tij arsimore e shkencore,  me nivelin e

duhur të dijes, zellin dhe përkushtimin në punë, interesimin dhe angazhimin e treguar për çështjet

shkencore dhe hulumtuese, Doc. Dr. Astrit Iseni, i plotëson kushtet ligjore të zgjidhet në titullin

për  të  cilin  ka konkurruar  –  profesor inordinar.  Në fushën e  arsimit  ai  posedon aftësi  për

realizimin cilësor të mësimdhënies. Nga ana tjetër, punimet shkencore të publikuara në revista

me karakter ndërkombëtar, por dhe pjesëmarrja e tij në konferenca shkencore ndërkombëtare,

qartë dëshmojnë për gatishmërinë e tij për t’u përballur me sfidat nga fusha e kulturës fizike, të

detyrimeve dhe në përgjithësi me çështjet që lëndë të problematikës kanë segmente të caktuara

nga kultura fizike dhe sporti në përgjithësi. Kandidati ka dëshmuar se njohuritë e akumuluara i

zbaton me sukses në përvojën e tij shkencore-hulumtuese të deritanishme. Besojmë se zgjedhja e

tij  do të  inkurajojë  procesin arsimor dhe atë  shkencor  e hulumtues  në Fakultetin  e Kulturës

Fizike, por edhe më gjerë në Universitetin e Tetovës.
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Bazuar në të lartshënuarën, kemi nderin dhe kënaqësinë që Këshillit të Rektoratit të Universitetit

të Tetovës t’i propozojmë që:  Doc. Dr. Astrit Iseni të zgjidhet në titullin mësimor-shkencor

profesor  inordinar në  Fakultetin  e  Kulturës  Fizike  në  Universitetin  e  Tetovës  për  lëndët:

Atletika I dhe II.

Tetovë,  më 17.05.2021

KOMISIONI  RECENSUES:

1. Prof. Dr. Vullnet Ameti - Kryetar

_________________________________

2. Prof. Dr. Isa Asllani - Anëtar

_________________________________

3. Prof. Dr. Metin Dalip - Anëtar

_________________________________
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SHTOJCË

PËR  RAPORTIN  PËR  ZGJEDHJE-RIZGJEDHJE  NË  THIRRJEN

MËSIMORE-SHKENCORE, SHKENCORE  DHE  MËSIMORE-

PROFESIONALE

KANDIDATI: Emri, emri i prindit dhe mbiemri

ASTRIT NEXHMEDIN ISENI

INSTITUCIONI: Emri i fakultetit/institucioni

Fakulteti i Kulturës Fizike – Universiteti i Tetovës

LËNDËT: Lëndët e shpallura në konkurs

ATLETIKA I DHE II

TITULLI: Titulli për të cilin konkurron kandidati

PROFESOR INORDINAR

VEPRIMTARIA  MËSIMORE-ARSIMORE

 Nr. Emri i aktivitetit Pikët
1. Mbajtja e ligjëratave (lëndët në studimet e ciklit të

parë)
1.1. Atletika I 1x15x1x0.04=0

.6
1.2. Atletika II 1x15x1x0.04=0

.6
1.3. Aplikimi i atletikës në kushte shkollore I 1x15x1x0.04=0

.6
1.4. Aplikimi i atletikës në kushte shkollore II 1x15x1x0.04=0

.6
1.5. Aktiviteti fizik dhe stërvitja në fitnes 1x15x1x0.04=0

.6
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1.6. FITNES 2x15x2x0.04=2
.4

1.7. Marketing sportiv 2x15x2x0.04=2
.4

2. Mbajtja e ushtrimeve (lëndët në studimet e ciklit
të parë)

2.1. Atletika I 2x15x2x0.03=1
.8

2.2.         Atletika II 2x15x2x0.03=1
.8

2.3.         Aplikimi i atletikës në kushte shkollore I 1x15x2x0.03=0
.9

2.4.         Aplikimi i atletikës në kushte shkollore II 1x15x2x0.03=0
.9

2.5.         Aktiviteti fizik dhe stërvitja në fitnes 1x15x2x0.03=0
.9

2.6.         Marketing sportiv 1x15x2x0.03=0
.9

3. Mbajtja  e  ligjëratave  (lëndët  në  studimet  e  ciklit  të
dytë)

3.1. Hulumtimet në sportet individuale 4x15x1x0.05=3
3.2. Teoria dhe metodologjia e edukimit fizik 4x15x1x0.05=3
4. Konsultime me studentë
4.1. Atletika I dhe II 30x2x0.002=0.

12

4.2. Aplikimi i atletikës në kushte shkollore I dhe II 30x2x0.002=0.
12

4.3. Fitnes dhe marketing sportiv 40x2x0.002=0.
16

5. Mentor i temës së diplomës 15x0.2=3
6. Mentor i temave të mbrojtura të magjistraturës 4x3=12
7. Anëtar i komisionit për vlerësim dhe mbrojtje të

temës së diplomës
30x0.2=6

8. Anëtar i komisionit për vlerësim dhe mbrojtje të
temës së magjistraturës

6x1=6

9. Recensent i punimeve shkencore 15x2=30
10. Recensent i librit universitar 1x4=4

GJITHSEJ 82.4

VEPRIMTARIA  SHKENCORE-HULUMTUESE

Nr. Emri i aktivitetit Pikët
1. Punime  shkencore  të  publikuara  në  revista  me  bord

ndërkombëtar
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1.1. “Comparative  analysis  and  structure  of  the  morphological
basic  and  specific  motor  structure  of  the  students  in  their
second year of studies at the faculty of physical education in
the  discipline  of  shot  put”,  Research  in  physical  education,
sport and health, vol.5, no. 2, pp. 107-110.(2016).

3.0

1.2. “Biomechanical  and  kinemtic  analysis  of  spire  throwing
performed  by  the  macedonian  record  holder  Dejan
Angelovski”, Acta kinesiologica, 10 (2016): 38-43.(B.I.H).

3.0

1.3. Cross-correlation of some motor morphological characteristics and
tests  in  11-year  girls”  ,  International  balkan conference in  sport
sciences, may 27-28, (2016).

3.0

1.4. “The structure and specific motor skills of students from 14 years
old”, Activities in physical education and sport, vol. 7, no. 1, pp.24-
26, (2017).

3.0

1.5. “Relationship and influence of body mass index and skin folds on
some  motor  abilities  in  14  year  old  students”,  International
conference  in  sports  science,  3-4  november,  (2017),  Tirana-
Albania. 

3.0

1.6. “The  influence  and  relationship  of  anthropometric  features  and
motor abilities of sprint running in 60-100 meters of 16 years old
students, Research in kinesiology, vol. 45, no. 1, pp. 14-16, (2017).

3.0

1.7. “Relationship and influence of body mass index and skin folds on
some motor abilities in 14 year old students” (Book of abstracts),
Childhood obesity & bariatric surgery, vol.7, issue 3, (2017), Rome,
Italy. 

1.0

1.8. “The  impact  of  some  motor  characteristics  and  motor  skills  in
karate”,  (Book  of  abstracts),  International  balkan  conference  in
sport sciences, 04-05 May, (2017).

1.0

1.9. “Canonical  correlation  between  some  basic-motor  and  specific-
motor  capacities  of  elementary  school  pupils”,  Research  in
kinesiology, vol.46, no. 1-2, pp. 39-41. (2018).

3.0

1.10. “Effects of the 4 week plyometric training program on explosive
strength and agility for basketball  players”, Turk J. Kinesiol, 5(3):
110-116. (2019).(Turkey).

3.0

1.11. “Impact of some anthropometric characteristics on the succes of
sprinter runs of 30, 80 and 100 meters in 14-years-old students,
Research in kinesiology, vol. 47, no.1-2, pp. 13-15, (2019).

3.0
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1.12. “Canonical  relationship  between  basic  motor  skills  and  specific
motor  skills  in  14  year  old  students”,  (Book  of  abstracts),
International congress on natural, health sciences and technology,
15-17 May, (2019).

1.0

1.13. “The effect of motoric skills in the success of sprint running”, (Book
of  abstracts),  International  congress  on  natural,  health  sciences
and technology, 15-17 May, (2019).

1.0

1.14. “Correlation of subcutaneous fat variables with motor abilities in
female”, Turk J Kinesiol, 6(2): 49-54, 2020.(Turkey). 

3.0

1.15. “The  influence  of  specific-motor  abilities  on  anthropometric
characteristics in 13 year old students”, Sport and health, vol. 7,
no. 13-14, pp. 57-70, (2020).

3.0

1.16. “The effect of motor skills in the success of sprint running”,
Sport and health, vol.7, no. 13-14, pp. 9-18, (2020).

3.0

1.17. “Effect  of  the  12  week  program  for  developing  explosive
strengthening in students ‘agility and flexibility performance”,
Research in kinesiology, vol. 48, no. 1, pp. 38-41, 2020.

3.0

1.18. “Impact of training program for the development of explosive
force on some specific motor skills in 14-year old students”,
Research in kinesiology, vol. 48, no. 1, pp. 8-12, 2020.

3.0

1.19. “Influnce of body composition and physical fitness in jumping
success  of 14 years old students”,  Research in  kinesiology,
vol. 48, no. 1, pp. 52-56, 2020.

3.0

1.20. “Effect  of  the  12  week  program  for  developing  explosive
strengthening in students ‘agility and flexibility performance”,
(Poster  presentation),  National  strength  and  conditioning
association, Las Vegas (U.S.A.), 2020.

3.0

1.21. “Relationship between body height and hand length impact of
training program for the development of explosive force on
some specific motor skills in 14 year old students”, (Book of
abstract),  17th  annual  conference  of  montenegrin  sports
academy “Sport,  Physical  activity  and health:  contemporary
perspectives”: Cavtat, Dubrovnik, Croatia.2-5 April 2020. 

1.0

1.22. “The  influence  of  specific  motor  abilities  on  athropometric
characteristics  at  13  year  old students”,  (Book of  abstract),
17th  annual  conference  of  montenegrin  sports  academy

1.0
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“Sport,  Physical  activity  and  health:  contemporary
perspectives”: Cavtat, Dubrovnik, Croatia.2-5 April 2020. 

2. Pjesëmarrja në konferenca dhe simpoziume shkencore 
ndërkombëtare

2.1. International  Balkan conference in  sport  sciences,  Organized by:
University  of  Tetova,  Trakya  University,  University  of  Illinois,
Uludag University, 27-28 May, 2016, Macedonia. 

2.0

2.2. Konferenca III internacionale “Research in physical education, sport
and health”, 15 maj, 2016, Shkup, R. e Maqedonisë.

2.0

2.3. Simpoziumi i 20-të për sport dhe edukim fizik te të rinjtë, i mbajtur
në Ohër, R. Maqedonisë,  organizuar nga federata e pedagogëve
sportiv në R. e Maqedonisë, 30 shtator-1 tetor, 2016. 

2.0

2.4. Konferenca  e  15-të  ndërkombëtare  shkencore  -profesionale,  e
mbajtur në Veles, R. e Maqedonisë, e organizuar nga federata e
pedagogëve sportiv në R. Maqedonisë, 28-29 prill, 2017. 

2.0

2.5. 10th  International  conference  on  childhood  obesity  and
nutrition, june 12-13, 2017, Rome, Italy.

2.0

2.6. International  conference  in  sport  sciences,  Organized  and
hosted  by  sports  university  of  Tirana,  3-4  november  2017,
Albania.

2.0

2.7. International  conference  in  sport  science,  Organized  and
hosted by University of Tetova, 5-6 May 2017, Macedonia.

2.0

2.8. 6th  International  balkan  conference  in  sport  sciences,
organized by University of Tetova, Sport University of Tirana
(Albania)  and  Faculty  of  Physical  Education  and  sports
(Kosovo), 15-17 May, 2019, Tetova, Macedonia. 

2.0

2.9. Simpoziumi i 22-të për sport dhe edukim fizik te të rinjtë, i
mbajtur në Strugë, R. e Maqedonisë, i organizuar nga federata
e pedagogëve sportiv në R. e Maqedonisë, 4-5 tetor, 2019. 

2.0

2.10. 17th  annual  Scientific  conference  of  Montenegrin  sports
academy “Sport,  physical  activity  and health:  contemporary
perspectives,  2-5  April  2020,  Cavtat,  Dubrovnik-Croatia,
Hosted by montenegrin sports academy.

2.0

2.11. National  conference of strength and conditioning,  organized
by NSCA, 08-11 july, 2020, Las Vegas, U.S.A.

2.0
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2.12 Simpoziumi i 23-të për sport dhe edukim fizik te të rinjtë, i
mbajtur në Ohër, R. e Maqedonisë, i organizuar nga federata e
pedagogëve sportiv në R.  e Maqedonisë, 2-3 tetor, 2020.

2.0

GJITHSEJ 78

VEPRIMTARIA  NË  INTERES  TË  GJERË

Nr. EMRI I AKTIVITETIT Pikët
1. Anëtar i bordeve shkencore dhe konferencave shkencore
1.1. Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale

Ballkanike në Shkencat Sportive 2016.

1.0

1.2. Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale

Ballkanike në Shkencat Sportive 2017.

1.0

1.3. Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale

Ballkanike në Shkencat Sportive 2018.

1.0

1.4. Anëtar  i  këshillit  organizativ  të  Konferencës  Internacionale

Ballkanike në Shkencat Sportive 2019.

1.0

1.5. Anëtar  i  bordit  editorial  në  revistën  profesionale-shkencore

Aktivitetet  në  edukimin  fizik  dhe  sport,  e  publikuar  nga

federata e pedagogëve sportiv në R. Maqedonisë. (prej vitit

2017-).

1.0

1.6. Anëtar  i  bordit  editorial  në  revistën  profesionale-shkencore

Sporti  dhe shëndeti,  e  publikuar  nga  Universiteti  i  Tetovës

(prej vitit 2020-).

1.0

1.7. Anëtar  i  organizatës  internacionale  për  shëndet,  sport  dhe 1.0
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kineziologji me seli në SHBA (prej vitit 2020-).

2. Anëtar i komisioneve në nivel të Universitetit
2.1. Anëtar i komisionit qendror për regjistrimin e studentëve për 

vitin akademik 2016
1.0

2.2. Anëtar i komisionit qendror për regjistrimin e studentëve për 
vitin akademik 2017

1.0

3. Funksion në fakultet
3.1. Koordinator për ECTS në Fakultetin e Administratës së 

Biznesit në Universitetin e Tetovës
3.0

3.2. Anëtar i Senatit në nivel të Rektoratit 3.0

3.2. Pjesëmarrje në aktivitete promovuese të fakultetit 
2016,2017,2018,2019

4.0

4 Aktivitete sportive
4.1. Trajner i reprezentacionit universitar ne garat e fitnesit me 

karakter evropian dhe botëror 2016,2017,2019
3.0

4.2. Kryetar i shoqatës sportive “Forca”-Kumanovë 2.0
4.3. Kryetar i klubit të atletikës “Teuta”-Kumanovë 2.0
4.3. Nënkampion i shtetit në garat e fitnesit, viti 2000, 2002,2008 5.0
4.4. Kryetar i federatës WBPF të R. së Maqedonisë 4.0

GJITHSEJ 35

REFERENCAT  PROFESIONALE  TË  KANDIDATIT  PËR
ZGJEDHJEN NË THIRRJEN – PROFESOR INORDINAR

Pikët

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 82.4
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 78
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 35
GJITHSEJ 195.4

Tetovë, më 17.05.2021

KOMISIONI  RECENSUES:

1. Prof. Dr. Vullnet Ameti - Kryetar

_________________________________

2. Prof. Dr. Isa Asllani - Anëtar

_________________________________

3. Prof. Dr. Metin Dalip - Anëtar

_________________________________
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