DREJTUAR:
KËSHILLIT MËSIMOR-SHKENCOR TË FAKULTETIT
FILOLOGJIK TË UNIVERSITETIT TË TETOVËS

Në pajtim me nenin 173 të Ligjit të Arsimit të Lartë (Gazeta Zyrtare e RM-së, nr. 82/2018), si dhe
Vendimit të Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit Filologjik të Universitetit të Tetovës
nr. 18-1281/1 të datës 26.11.2021, në lidhje me Konkursin е shpallur më 05.11.2021 në gazetat ditore
„Koha“ dhe „Slloboden Peçat“ si dhe në web faqen e Universitetit www.unite.edu.mk, për
zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin e Historisë
së letërsisë shqipe (Realizmi në letërsinë shqipe 1 dhe 2), Metodika e letërsisë dhe Metodika e gjuhës
(Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1 dhe 2) (61208, 61225, 64028 nga klasifikimi i sferave, fushave
dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit) në programin
studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, u zgjodh unanimisht Komisionin recensues në këtë përbërje:
1. Prof. dr. Ejup AJDINI (kryetar) - profesor ordinar në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës,
2. Prof. dr. Vebi BEXHETI (anëtar) - profesor ordinar në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe
Komunikimit të Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë,
3. Prof. dr. Izmit DURMISHI (anëtar) - profesor ordinar në Fakultetin Filologjik të Universitetit të
Tetovës.
Duke falënderuar për besimin e dhënë, Komisioni recensues dorëzon këtë

REFERAT
PËR ZGJEDHJE/RIZGJEDHJE TË NJË MËSIMDHËNËSI NË TË GJITHA THIRRJET MËSIMORE-SHKENCORE NË
LËMIN E HISTORISË SË LETËRSISË SHQIPE (REALIZMI NË LETËRSINË SHQIPE 1 DHE 2), METODIKA E
LETËRSISË DHE METODIKA E GJUHËS (METODIKA E GJUHËS DHE LETËRSISË SHQIPE 1 DHE 2) (61208,
61225, 64028 NGA KLASIFIKIMI I SFERAVE, FUSHAVE DHE LËMENJVE SHKENCORË-HULUMTUES SIPAS
KLASIFIKIMIT NDËRKOMBËTAR TË FRASKATIT) NË PROGRAMIN STUDIMOR GJUHË DHE LETËRSI
SHQIPE TË FAKULTETIT FILOLOGJIK TË UNIVERSITETIT TË TETOVËS

Në konkursin e shpallur në gazetat ditore„Koha“dhe „Slloboden Peçat“ të datës 05.11.2021 si dhe
në ueb-faqen e Universitetit www.unite.edu.mk, për zgjedhje/rizgjedhje të një mësimdhënësi në të
gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin e Historisë së letërsisë shqipe (Realizmi në letërsinë shqipe
1 dhe 2), Metodika e letërsisë dhe Metodika e gjuhës (Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1 dhe 2)
(61208, 61225, 64028 nga klasifikimi i sferave, fushave dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues sipas
Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit) në programin studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, është
paraqitur vetëm kandidati prof. dr. Fatmir Sulejmani.
Në bazë të dokumentacionit të dorëzuar si dhe të të dhënave të tjera të kandidatit, Komisioni
recensues jep këto konstatime dhe vlerësime:
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1. Të dhëna biografike dhe arsimimi:
Kandidati Fatmir Sulejmani lindi më 22.09.1959 në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut.
Shkollën fillore e kreu në fshatin Sellcë (Tetovë), kurse të shkollën e mesme në Tetovë. Më pas kreu:
- Akademinë Pedagogjike „Klimenti i Ohrit“ - Shkup, dega Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (nën A) dhe
Gjuhë dhe Letërsi Maqedonase (nën B);
- Fakultetin e Filologjisë „Bllazhe Koneski” të Universitetit „Shën Kirili dhe Metodi” - Shkup, dega
Gjuhë dhe Letërsi Shqipe;
- Magjistroi në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës, me temën: „Faik Konica - esist“, të
mentoruar nga akademik Prof. dr. Luan Starova;
- Doktoroi në Qendrën e Stdudimeve Albanologjike në Tiranë, me temën: „Saga ballkanike e Luan
Starovës - një lexim hermeneutik“, të mentoruar nga akademik Prof. dr. Ali Aliu.

2. Veprimtaria mësimore-arsimore:
Pas diplomimit në Akademinë Pedagogjike „Klimenti i Ohrit“ - Shkup dhe mbarimit të ciklit të parë
të studimeve universitare në Fakultetin e Filologjisë „Bllazhe Koneski” të Universitetit „Shën Kirili dhe
Metodi” - Shkup, kandidati Fatmir Sulejmani ka punuar pa shkëputje në sferën e arsimit. Po japim në
vijim vitet dhe institucionet arsimore ku ka shërbyer, fillimisht si arsimtar, pastaj si profesor:
- 1983-1997, arsimtar i lëndës Gjuhë shqipe dhe letërsi, në shkollat fillore: „Rilindja“ – Sellcë dhe
„Përparimi” - Pallçisht i Poshtëm & Reçicë e Madhe;
- 1997-2002, profesor i lëndës Gjuhë shqipe dhe letërsi, në gjimnazin „Kiril Pejçinoviq” - Tetovë;
- 2002-2010, këshilltar i pavarur pedagogjik në Byron për Zhvillim të Arsimit – Skopje, për lëndën Gjuhë
shqipe dhe letërsi (shkollat fillore dhe të mesme në RM) me shkallën A të karrierës;
- 2003-2006, ligjërues (me honorar) i lëndëve: Kultura e medias dhe Hyrje në komunikim në Universitetin
e Evropës Juglindore, dega e Komunikologjisë;
- 2008-2010, ligjërues dhe demonstrator (me honorar) i lëndëve: Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe
1-2 në Fakultetin Filologjik të Universitet Shtetëror të Tetovës;
- 2010 (korrik) - 2013 (shkurt): bashkëpunëtor/asistent ligjërues i lëndëve: Realizmi në letërsinë shqipe
1-2 dhe Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1-2 në Fakultetin Filologjik të Universitet Shtetëror të
Tetovës;
- 2013 (shkurt): ligjërues i lëndëve: Realizmi në letërsinë shqipe 1-2, Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe
1-2 dhe Letërsia popullore 1-2 në Fakultetin Filologjik të Universitet Shtetëror të Tetovës;
- 2010 (korrik) - 2013 (shkurt): Shef i Programit Studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në Fakultetin
Filologjik të Universitet Shtetëror të Tetovës;
- 2013 (gusht) - 2019 (shtator): Dekan i Fakultetit Filologjik në Universitetin e Tetovës;
- 1991, anëtar i Komisionit të Shoqatës së Arsimtarëve të Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në RM, përgjegjës
për deideologjizimin e teksteve mësimore të lëndës Gjuhë shqipe dhe letërsi, klasa V-VIII.

2

Kandidati Fatmir Sulejmani ka dhënë dhe kontribute të tjera të vyeshme për zhvillimin dhe
reformimin e arsimit shqiptar, disa prej të cilave po i shënojmë më poshtë:
- 1994, pjesëmarrës dhe nënshkrues i aktit të themelimit të Universitetit të Tetovës (në hapësirat e
Kuvendit komunal të Tetovës);
- 1991-1995, njëri ndër themeluesit dhe anëtarët e kryesisë së Shoqatës së Arsimtarëve të Gjuhës dhe
Letërsisë Shqipe në RM;
- 1995-2001, bashkëpunëtor i jashtëm profesional në Byronë për zhvillimin e arsimit të RM-së;
- 1997-1999, trajnues i arsimtarëve të lëndës Gjuhë shqipe dhe letërsi të shkollave të mesme profesionale
në RM (Shkup, Veles, Strugë - projekti PHARE);
- 2002-2004, anëtar i Komisionit të provimeve profesionale për arsimtarët e rregullt të Gjuhës shqipe
dhe letërsisë (shkollat fillore dhe të mesme në RM);
- 2008-2012, kryetar i Komisionit të provimeve profesionale për arsimtarët e rregullt të Gjuhës shqipe
dhe letërsisë (shkollat fillore në RM);
- 2001-2005, drejtues i Dikasterit për përkrahjen profesionale të kuadrit të institucioneve edukativoarsimore në Byronë për zhvillimin e arsimit (niveli republikan);
- 1993-2010, recensent i dhjetra teksteve shkollore dhe mendimeve profesionale për librat shkollorë të
lëndës: Gjuhë shqipe dhe letërsi (për shkollat fillore dhe të mesme);
- 1996-2010, organizues, dizajnues dhe realizues seminaresh mbi metodat, format dhe teknikat
bashkëkohore mësimore - trajnues i licencuar i projekteve për reformimin e sistemit arsimor në RM:
PHARE, Hap pas hapi, Të mësuarit interaktiv, Notimi i kombinuar dhe Zbatimi i standardeve për
notimin/vlerësimin e nxënësve – USAID;
- 2007, dizajnues dhe realizues i seminarit për përgatitjen e Programeve vjetore për punën e shkollave
fillore dhe të mesme;
- 2002-2010, përpilues i programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi: 1. Shkolla fillore
nëntëvjeçare - cikli I dhe cikli III, 2. Shkolla e mesme profesionale 4 vjeçare, 3. Shkolla e mesme profesionale
3 vjeçare, 4. Gjimnazi i reformuar;
- 2002-2010, përpilues i programeve mësimore për lëndët zgjedhore: 1. Gjuhë shqipe V-VIII (për nxënësit
joshqiptarë të shkollave fillore); 2. Të folurit dhe të shkruarit (për nxënësit e gjimnazit të reformuar, viti
II); 3. Letërsia e krahasuar (për nxënësit e gjimnazit të reformuar, viti II);
- 2002-2010, përpilues i programeve të shkurtuara mësimore për situata të jashtëzakonshme për
lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi: 1. Gjuhë shqipe V-VIII (shkolla fillore); 2. Gjuhë shqipe dhe letërsi I-IV
(shkolla e mesme profsionale) dhe 3. Gjuhë shqipe dhe letërsi I-IV (Gjimnazi i reformuar);
- 2004-2010, përpilues i testeve eksterne: Matura shtetërore; Shkolla fillore - mësimi lëndor;
- 2004, anëtar i ekipit kombëtar për përpilimin e programeve mësimore për nxënësit shqiptarë të
diasporës (Bern-Zvicër).
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Më 21.02.2013 është zgjedhur docent për lëndët mësimore: Realizmi në letërsinë shqipe 1-2,
Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1-2 në programin studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe të Fakultetit
të Filologjik. Kurse më 21.03.2017 u zgjodh profesor inordinar për lëndët mësimore: Realizmi në letërsinë
shqipe 1-2, Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1-2 dhe Letërsia popullore 1-2 në programin studimor
Gjuhë dhe Letërsi Shqipe të Fakultetit të Filologjik.
Në përputhje me Rregulloren e kritereve dhe procedurën për zgjedhje në thirrjet mësimoreshkencore, mësimore-profesionale, shkencore, mësimore dhe në bashkëpunëtorë në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidati prof. dr. Fatmir Sulejmani ka realizuar gjithsej 80 pikë
nga veprimtaria mësimore-arsimore.

3. Veprimtaria shkencore-hulumtuese:
Кandidati Fatmir Sulejmani ka nisur të shkruajë e të botojë shkrime të ndryshme që në shkollën
fillore. Megjithatë, emri i tij u bë i njohur në vitet e tetëdhjeta dhe nëntëdhjeta të shekullit të kaluar, ku
mes tjerash u dallua me qasjet kritike ndaj teksteve shkollore dhe problemeve të tjera me të cilat
ballafaqohej sfera e arsimit dhe e kulturës në vendin tonë. Paralelisht me poezite dhe tregimet e
shkurtra, Fatmir Sulejmani shkruan prej vitesh edhe shkrime kritike dhe studime letrare.
3.1. Punime shkencore të lexuara/ botuara në revista profesionale dhe ndërkombëtare
1. Fatmir Sulejmani: „Për një histori të plotë të letërsisë shqipe”, Akademia e Shkencave e Shqipërisë
& Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Tiranë, 25 nëntor 2021.
2. Fatmir Sulejmani: „Krijimtaria dygjuhësore dhe vetëpërkthimi”, Seminari XV Ndërkombëtar i
Albanologjisë, organizuar nga Universiteti i Tetovës, 22 nëntor 2021.
3. Fatmir Sulejmani: „Trigjuhësia në veprën e Luan Starovës”, Akademia e Shkencave e Shqipërisë,
Tiranë, 16 shtator 2021.
4. Fatmir Sulejmani: „Shpirti shqiptar në petkun e tjetrit”, Akademia e Shkencave dhe Arteve e
Kosovës & Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Prishtinë, 10 tetor 2018, botuar në përmbledhjen e
kumtesave „Romani shqiptar – fillimi i shekullit XXI“, f. 89-99.
5. Fatmir Sulejmani: „Shkolla shqipe dhe reformimi i sistemit arsimor në Maqedoni”, Akademia e
Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Prishtinë, 26-27 tetor 2018, botuar në përmbledhjen e kumtesave
„Sistemi i arsimit, tregu i punës dhe zhvillimi ekonomik - sfidat dhe perspektivat”, f. 193-204.
6. Fatmir Sulejmani: „Lidhja e Prizrenit dhe beteja e Faik Konicës për sendërtimin e programit të saj“,
Prizren, 10 qershor 2018, botuar në revistën „Metafora” të Shoqatës Кulturore “Tradita”, Tetovë 2021,
f. 23-26.
7. Fatmir Sulejmani: „Nënë Tereza dhe kujdesi shqiptar për emblemat e etnisë”, Filologjia International Journal of Human Sciences, 7/2017, f. 47-53, ISSN 1857-8535, UDC: 272-36:929 (print
form).
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8. Fatmir Sulejmani: „Receptimi kritik evropian i veprës letrare të Luan Starovës”, ILLZ, Nr. 6, f. 8697, Tiranë 2017.
9. Fatmir Sulejmani: „Faik Konica dhe ABC-ja shqipe”, Manastir, 19 nëntor 2017.
Duhet thënë se në sajë të cilësisë dhe origjinalitetit të temave të trajtuara, Fatmir Sulejmani, para
se të kryejë me nota të larta ciklin e II dhe III të studimeve pasuniversitare, është ftuar të marë pjesë në
konferencat e rëndësishme shkencore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së
Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Po sjellim në vijim vetëm dy prezantime të kësaj kohe, të cilat u
lavdëruan nga ana e organizatorëve të Konferencave shkencore:
1. Fatmir Sulejmani: „Faktorët pengues të rritës së letërsisë shqipe të krijuar në Maqedoni“, Akademia
e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Prishtinë 2005, f. 65-69.
2. Fatmir Sulejmani: „Gabimet e Konicës në dioptrinë e studiuesve shqiptarë”, Akademia e Shkencave
dhe Arteve e Kosovës & Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Prishtinë 2006, f. 93-109 (studimi i
dytë u botua edhe në revistën e përdyjavshme letrare FJALA, Tiranë 2006, f. 155-171).
Pas dy relatimeve para komisionit të gjerë të Qendrës për Studime Albanologjike dhe mbrojtjes
me sukses të disertacionit të doktoraturës në Tiranë, para komisionit në përbërje: Prof. dr. Shaban
Sinani, Prof. dr. Klara Kodra, Prof. dr. Nebi Islami, Prof. dr. Nehas Sopaj, Prof. dr. Laura Smaqi dhe
akademik Prof. dr. Ali Aliu, Fatmir Sulejmani mori pjesë në konferenca shkencore dhe ka botoi studime
në revista prestigjioze, prej të cilave po përmendim disa:
1. Fatmir Sulejmani: „Jeronim de Rada - thyes konvencash romantike“, Akademia e Shkencave dhe
Arteve të Kosovës & Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Prishtinë 2014, f. 137-143.
2. Fatmir Sulejmani: „Letërsia shqipe në tekstet encikolpedike”, Akademia e Shkencave dhe Arteve
e Kosovës & Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Prishtinë 2013, f. 377-383.
3. Fatmir Sulejmani: „Dijalog s’Ljuanom Starovom”, SARAJEVSKE SVESKE, Sarajevo 2014, f. 25-37.
4. Fatmir Sulejmani: „Eseja - zhanër dominant në krijimtarinë e Faik Konicës”, ALBANOLOGJIA
(volumi II), Instituti Albanologjik, Prishtinë 2013, 109-129.
5. Fatmir Sulejmani: „Historia në romanin Dashuria e gjeneralit”, ALBANOLOGJIA (volumi II), Instituti
Albanologjik, Prishtinë 2011, f. 33-42.
6. Fatmir Sulejmani: „Kultura shqiptare postkomunste si vazhdim i moskomunikimit dhe thellimi i
tëhuajësimit kulturor brendashqiptar”, ALBANOLOGJIA (volumi I), Instituti Albanologjik, Prishtinë
2010, f. 489-498.
7. Fatmir Sulejmani: „Portrete personazhesh të Sagës ballkanike të Luan Starovës”, FILOLOGJIA,
Revistë shkencore ndërkombëtare, USHT), viti I, prill 2013, nr. 3-4, f. 87-100.
8. Fatmir Sulejmani: „The impact of french culture on Faik Konic’s work”, ANGLISTICUM, 2012, Nr. 34, faq. 6-15.
9. Fatmir Sulejmani: „Romani ndryshe i Luan Starovës”, Seminari V Ndërkombëtar i Albanologjisë,
organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës 2012, f. 162-172.
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10. Fatmir Sulejmani: „Modeli konician i komunikimit në dritën e komunikimeve të sotme”, Seminari
IV Ndërkombëtar i Albanologjisë, organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës 2011, f. 203-211.
11. Fatmir Sulejmani: „Trashëgimia e margjinalizuar kulturore”, STUDIME ALBANOLOGJIKE, Instituti
i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup 2014.
12. Fatmir Sulejmani: „Tagri i një veprimtarie të pazakontë atdhetare.”, STUDIME ALBANOLOGJIKE,
Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup 2012, f. 121-128.
13. Fatmir Sulejmani: „Eseja epistolare e Faik Konicës”, STUDIME ALBANOLOGJIKE, Instituti i
Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup 2011, f. 103-120.
14. Fatmir Sulejmani: „Trashëgimia e përbuzur kulturore”, SCUPI – III, Instituti i Trashëgimisë
Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup 2012, f. 141-148.
15. Fatmir Sulejmani: „Identiteti shqiptar dhe roli i trashëgimisë kulturore në mbrojtjen e tij”, SCUPI –
I, Instituti i Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, Shkup 2012, f.137-143.
16. Fatmir Sulejmani: „Statusi i lëndës Gjuhë shqipe dhe letërsi në shkollat e R. së Maqedonisë dje dhe
sot”, Konferenca VII ndërkombëtare, UEJL 2012, nr. 7, f. 315-322.
17. Fatmir Sulejmani: „Ceremonitë dhe këngët e dasmës në Malësinë e Tetovës”, Shoqata për
Trashëgimi dhe Krijimtari Kulturore, Preshevë 2013, f. 204-218.
18. Fatmir Sulejmani: „Ndikimi i botës dhe letërsisë frenge në veprën e Konicës”, JETA E RE, Prishtinë
2012, nr. 1, f. 434-448 (i njejti punim është botuar edhe në revistën për kulturë poetike POETEKA,
Tiranë 2011, nr. 18, f. 126-136, përkatësisht në revistën universitare COGITO, USHT 2009, nr. 6, f. 3140.
19. Fatmir Sulejmani: „Portreti letrar i Luan Starovës”, Qendra Kulturore Turke – YONUS EMRE, Shkup
2012.
20. Fatmir Sulejmani: „Luan Starova kolosi letërsisë evropiane”, Festivali i letërsisë, Orllan (Kosovë)
2013.
21. Fatmir Sulejmani: „Zëri i arsyes dhe ndërgjegja e Ballkanit”, JEHONA, nr. 1, Shkup 1991, f. 73-78.
3.2. Përvoja profesionale (fusha e kulturës)
- 2017 - anëtar i P.E.N. QENDRËS së Republikës së Shqipërisë.
- 1995 - 2007, themelues dhe kryeredaktor i magazinit për art e kulturë „BREZI 9” (62 numra).
- 1993 - 1995, redaktor i rubrikës së kulturës në magazinin „Tribuna-SH”.
- 1994 - anëtar i P.E.N. QENDRËS së Maqedonisë (e refuzova për shkaqe parimore).
- 2013 - anëtar i redaksisë së revistës kulturore „MIRDITA“, Tiranë.
- 2016 - anëtar i bordit të revistës letrare „illz“, Tiranë.
- 2014 - anëtar i bordit drejtues të revistës ALBANOLOGJIA (USHT).
- 2013 - editor & anëtar i bordit drejtues të revistës FILOLOGJIA (USHT).
- 1998 - bashkëpunëtor profesional i rubrikës së kulturës në të përditshmen „FAKTI“.
- 1995 - 1997, njëri ndër themeluesit dhe anëtarët e kryesisë së parë të Shoqatës së Shkrimtarëve
Shqiptarë të RM.
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- 1991 - 1995, njëri ndër themeluesit dhe anëtarët aktivë të Klubit letrar të Tetovës.
- 1991 - 1993, anëtar aktiv i teatrit amator të Tetovës.
- 2003, 2005, 2007, 2009, 2013 dhe 2014 - pjesëmarrës aktiv dhe i rregullt në konferencat shkencore të
Akademisë së Shkеncave dhe Arteve të Kosovës dhe Akademisë së Shkеncave të Shqipërisë.
- 1990 - 2012, pjesëmarrës në simpoziume, konferenca e tryeza të rrumbullakta në RM, Shqipëri e
Kosovë, mbi problemet kulturore e arsimore.
- 2000, autor i 10 skenareve të TV përrallave shqiptare për nevojat e TV - KOHA të Tetovës: 1. „Nafaka
duhet t’kërkohet”, 2. „Gjali fukara ene cauca e begjit”, 3. „E drita apo e shtremta”, 4. „Fukaraja xhi u ba
mret”, 5. „Hoxha i dashunoem”, 6. „Gjali fikara xhi u ba mret”, 7. „Gjali xhi e vrav babën e vet”, 8. „Kërko
belanë, da xhajsh”, 9. „Kismeti duhet t’kërkohet” dhe 10. „Bija e rrejshme”.
- 2002 - 2003, organizator i konferencave: 1. Roli i mediave gjatë kohës së luftës në Maqedoni (Kuvendi
komunal i Tetovës), 2. Grupet e margjinalizuar (Hotel „ATA“, Tetovë) dhe 3. Kriza - pasojë e
moskomunikimit të sinqertë ndëretnik (Pallati i kulturës, Tetovë).
- 2007 - organizator i tryezës debative: Nevoja për një komunikim më të shëndoshë brendashqiptar
(OJQ „Loja“, Tetovë).
- 1996 - i përfshirë në Antologjinë „NAIMI“ (poezi kushtuar N. Frashërit në 150 vjetorin e lindjes së Tij),
SHB – ARGETA – Lms, Tiranë, f. 204-205.
- 2005 - 2010, autor i dhjetra teksteve për katalogjet e piktorëve të njohur në RM.
- Nga viti 2014 – kolumnist i PortAlb-it.
- 2003 - njëri prej 30 publicistëve të përzgjedhur nga 5 shtete ballkanike (Shqipëri, Kosovë, Maqedoni,
Mali i Zi dhe Bosnja e Hercegovinë) nga instituti holandez Write now.
- 2003 - anëtar jurie për cmimin „Braqa Milladinovi“ për librin më të mirë poetik të botuar ndërmjet dy
manifestimeve Mbrëmjet poetike strugane.
- 2005 - anëtar jurie për shpërblimin „13 nëntori“ të qytetit të Shkupit për vepër më të mirë të sferës së
arsimit.
- 2010 - anëtar jurie për shpërblimin „Nënë Tereza“ për personalitete të shquara në fushë të humanizmit
dhe afrimit ndërmjet njerëzish e kulturash.
- 2013 – anëtar jurie për shpërblimin e konkursit letrar ë komunës së Tetovës
- 2013 - anëtar jurie për shpërblimin “23 Tetori” për ndarjen e shpërblimit shtetëror.
- 2005 – 2010, anëtar i Këshillave drejtuese në institucione të rëndësishme kulturore: 1. Mbrëmjet
poetike strugane, 2005, 2. Galeria Nacionale e Arteve, 2003 – 2007, 3. Radio Televizioni i Maqedonisë,
2005 - 2010.
- 2010 (janar-mars), ekspozitë personale me fotografi artistike. (OJQ „Loja“, Tetovë).
- 1997 - 2012, redaktor përgjegjës/botues i 43 veprave origjinale letrare në Shtëpinë botuese“BREZI 9“.
- 1999 (nëntor) - 2000 (qershor), lektor dhe përkthyes nga shqipja në maqedonisht dhe anasjelltas i
dokumenteve/ seancave të Kuvendit Komunal të Tetovës.
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- 1981 - 2012, autor i poezive, tregimeve të shkurtëra, satirave, eseve, kolumnave, intervistave, në
revistat/ gazetat: Jehona, Jeta e re, FJAla, Rilindja, Zëri i rinisë, Shkëndija, Kosovarja, Republika, Flaka e
vëllazërimit, Bujku, Fakti, Lajm, Koha, Nacional, Ora, Mirdita, Tribuna - SH, Brezi 9.
3.3. Trajtesa letrare e kulturore
- „Ofenziva e pseudovlerave”(1), TRIBUNA-SH, Nr. 2, 15 korrik 1993 / f. 15
- „Ofenziva e pseudovlerave”(2), TRIBUNA-SH, Nr. 3, 1 gusht 1993 / f. 15
- „Katandisja e kritikës letrare”, Fakti, 27 gusht 1999 / f. 11
- „Kënga e urës së detit”, Flaka e vëllazërimit, 16 janar 1994 / f. 12
- „Roman që kapërcen kornizat e letërsisë sonë kombëtare”, Fakti , 26 tetor 2006 / f. 23
- „Haraçi i teksteve të gjymta”, TRIBUNA-SH, 1 prill 1994 / f. 14
- „Të metat serioze të një teksti”, Flaka e vëllazërimit, Shkurt 1993
- „Komunikimi i munguar kulturor brendashqiptar”, Fakti, 1 nëntor 2007 / f. 11
- „Konica, viktimë e mëkateve të pabëra”, Fakti, 12 janar 2008 / f. 13
- „Demonstratat e vitit 1968 dhe rrethanat në të cilat zhvillohej letërsia shqipe”, Fakti, 25 dhjetor 2008
/ f. 16
- „Satirë e fuqishme me dhembjen brenda vetes”, Fakti, 4 tetor 2008 / f. 15
- „Lirikë që s’përfolet”, “Ishulli Adular” - Linditë Ahmeti, Brezi 9, 9 nëntor-dhjetor 1997/ f. 10-11
- „Thirrja kundër të keqes”, “Egërsi” - Neshat Tozaj, Flaka e vëllazërimit, 17.V.1991/ f. 16-17
- „Kënga e zogjve të brishtë”, “Lulja e fatit” - Iljaz Osmani, TRIBUNA-SH, nr.23, 20 korrik 1994 / f. 17
- „Drama e fatit të ngrirë”, “Dashuri në vendin më dëborë” - Jasunari Kavabata, Flaka e vëllazërimit, 20
gusht 1993/ f. 16
- „Njohësi i kodeve të komunikimit letrar”, Lajm , 4 maj 2005/ f. 16
- „Tregimi i detajit të pasur”, “Baladë për sedrën” - Shazim Mehmeti, Fakti, 8 korrik 1999/ f. 11
- „Imazhi i një mozaiku të natyrshëm”, “Zogj shpirti” - Shazim Mehmeti, Fakti, 2002
- „Poezi e lindur në një kohë të trazuar” - “Zogj shpirti” - Shazim Mehmeti, Lobi, 28 tetor 2002 / f. 34
- „Erdhi dhe iku pa vërejtur, si një Nosit lasgushian”, Fakti, 14 mars 2001/ f. 14
- „Një roman i nivelit evropian”, “Kurbani ballkanik” - Luan Starova, Toena 2008/ (kopertina e pasme.)
- „Një zë tipik në poezinë e sotme ballkanike”, “Libri mbi të qenit” - Ali Podrimja, Brezi 9, 2008 /
(kopertina e pasme.)
- „Poezi me frymë avangardiste” - “Vonë për gjëra të turpshme” - Salajdin Saliu, Nacional Media, 2009/
f. 82
- „Premiera e teatrit shqiptar - 1943”, Brezi 9, 9 mars 1995 / f. 8-9
- „Gjakimi i parajsës së humbur”, Katalog i piktorit Miftar Memeti, 2005
- „Kujtesa për atë që s’është më”, Katalog i piktorit Miftar Memeti, Tetor 2007/ f. 4
- „Me dashuri për Nënën Tereze”, Katalog i piktorit Miftar Memeti, Gusht, 2010
- „Baraspesha estetike”, Katalog i piktorit Nehat Beqiri, 1996
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- „Copëzat e rilindura të universit”, Katalog i piktorit Nehat Beqiri, 2000
- „Rrudhat e kohës.”, Katalog i piktorit Nehat Beqiri, 2005
- „Prologu i një oguri të mbarë”, Katalog i Shoqatës së Artistëve Figurativë të Tetovës, 2007 / f. 5
- „Mbajtja e fjalës së dhënë”, Katalog i piktores Lulzime Leka, Dhjetor 2007/ f. 3
- „Harmonia e ringjallur”, Katalog i piktores Hazbushe Ziberi, Dhjetor 2007/ f. 2
- „Portreti i gjeografisë së shpirtit”, Katalog i piktorit Abdi Bajrami, Maj 2009/ f. 2
- „Valsi i harmonisë”, Katalog i piktorit Bashkim Mexhiti, 2006
- „Frutat e vendlindjes”, Katalog i grafistit Behar Ferati, 2000
- „Imazhe qiellore”, Katalog i grafistit Enver Selimi, 2005
- „Një tufë pikturash në kujtim të Gonxhe Bojaxhiut”, Katalog - Ministria e arsimit RM, 2003
- „Ëndrrat e njeriut të thjeshtë”, Katalog - Shoqata e gruas shqiptare, mars 2004
- „Paqartësia e qartë”, Fakti, qershor 1999
- „Stina e mediokrit”, Fakti , 21 gusht 1999/ f. 12
- „Në dimensionin e antivlerës” , Fakti , 26 qershor 1999/ f. 11
- „Portreti i ferrit ballkanik”, Lobi , 29 tetor 2001/ f. 40
- „Letërsia shqipe pushton panteonin letrar botëror”, LAJM, Shkup, 8 shkurt 2013, f. 10
- „Poeti me jetë të stuhishme (studim mbi poezinë e Z. Serembes), BREZI 9, nr. 54/55, 2005, f. 36-37
- „Lindja dhe roli i Renesansës në zhvillimin e kulturës dhe të letërsisë”, FAKTI, 11 maj 2010, f. 16-17
- „Murat Isaku - Muzeu i kujtesës shqiptare”, FAKTI, 15 prill 2010, f. 16 – 17
- „Josif Bageri - një kthim i (pa)mundur”, USHT, Tetovë, 25 qershor 2011
- „Migjeni në 100 vjetorin e lindjes”, Akademi solemne (USHT), Tetovë, 20 dhjetor 2011
- „Sfidë përmes epigramesh”, Parathënie, f. 3 – 6, Faik Mustafa, Psherëtima të ëmbla, Tetovë 2012
- „Në vend të prologut”, Parathënie, f. 3 – 7, Faik Mustafa, 100 epigrame, Tetovë 2012
- „Fjala e redakrorit”, Parathënie, f. 11 – 13, Qazim Kurtishi, Llaca në rrjedhën e moteve, Tetovë 2012
- „Vargje me botën e fëmijëve brenda tyre”,Parathënie, f. 5-11,Idriz Ramadani,Gjeli në qytet,Tetovë 2012
- „Zëri i dhembjes kosovare”, Smajl Smaka, f. 92 – 96 Pavdekësia e poetit, SMS, Prishtinë 2012
- „Një vepër e rëndësishme historike.”, Parathënie, f. 7 – 18, Aleksandar Matkovski, Kryengritja e Dervish
Carës, Brezi, Tetovë 2012
- „Faik Konica - det i vërtetë palimsestesh”, 2009 / Koha nr. 763 / f. 17
- „Albania - enciklopedia shqiptare”, 2009 / Koha nr. 764 / f. 17
- „Konica dhe Montenji, befasi koincidencash”, 2009 / Koha nr. 765 / f. 18
- „Saga ballkanike e Luan Starovës pjesë e romaneve të mëdha evropiane”, Koha, 13 korrik 2009 / f. 18
- „Transparencë për ndryshimet në sferën e arsimit”, Fakti,10 tetor 2009/f. 16&Lajm, 10 tetor 2009/f.11
- 2010 (26 maj - 5 qershor), FAKTI botoi fejtonin mbi Faik Konicën me studimet në vijim: „Faik Konica,
i dëbuari i shumëfishtë i mendimit të lirë” (26 maj 2010, f. 17); „Konica, në gjurmim të kohës së humbur
të shqiptarëve” (27 maj 2010, f. 17); „Eseja e dukshme në prozën narrative të Konicës” (28 maj 2010, f.
17); „Pararendësit francezë të Konicës” (29 maj 2010, f. 17); „Konica dhe Apolineri” (31 maj 2010, f.
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17); „Eseja publicistike” (01 qershor 2010, f. 14); „Konica ndricon ngjarjet historike.” (02 qershor 2010,
f. 14); „Shkrimet e Konicës mbi Ahmed Zogun” (03 qershor 2010, f. 14); „Letërkëmbimi me të huajt” (04
qershor 2010, f. 14); „Letërkëmbimi me bashkatdhetarët” (05 qershor 2010, Fakti, f. 15).
3.4. Recensione të lexuara në akte përurimesh të veprave letrare
- Ali Podrimja (Libri mbi të qenit),
- Ali Aliu (Si ta lexojme poezinë?),
- Luan Starova (Kurbani ballkanik),
- Remzi Nesimi (Sintaksa e gjuhës shqipe, viti II, shkollat e mesme),
- Dom Lush Gjergji (Nëna e dashurisë)
- Xhevdet Bajraj (Dritë e zezë),
- Linditë Ahmeti (Ishulli Adular),
- Virgjil Kule (Gjergj Kastrioti – kryqtari i fundit),
- Salajdin Salihu (Vdes pas gjërave të imëta) & (Vonë për gjëra të turpshme),
- Lulëzim Haziri (Dalja nga safari),
- Shazim Mehmeti (Baladë për sedrën) & (Zogj shpirti),
- Smajl Smaka (Pavdekësia e poetit),
- Zef Gjurafçaj (Kandilat e akullt),
- Marjola Dashi (Mozaik Afërdite në qelq),
- Nusret Pllana (Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët 1844-1999),
- Nusret Pllana (Uragani i UÇK-së).
- Agim Sylejmani (Rrugëtimi i një vigani),
- Idriz Ramadani (Gjeli në qytet),
- Faik Mustafa (100 epigrame),
- Faik Mustafa (Psherëtima të ëmbla),
- Isuf Sherifi & Memet Selmani (Flijimi i një maturanti)
- Qazim Kurtishi (Sellca ndër shekuj),
- Qazim Kurtishi (Llaca në rrjedhën e moteve),
- Iljaz Osmani (Lulja e fatit),
- Mahi Nesimi (Shkrime publicistike.),
- Vjollë Berisha (Në xhep kam një botë),
- Arlind Farizi (Romeo patjetër duhet të vdesë),
- Branisllav Sinadinovski (Shqiptarët ortodoksë në Maqedonisë),
- Jusuf Buxhovi (Maqedonia nga antika deri te koha jonë),
- Burim Prroi (Luma e Epërme),
- Ruzhdi Mata (Josif Bageri, Shqypeja e Shypënis dhe Kopësht malësori).
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3.5. Pjesëmarrës në projektet
1. Mbledhja e zërave të krijuesve të njohur letrarë në R. e Maqedonisës për nevojat e ENCIKLOPEDISË
së R. së Kosovës, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Prishtinë, 2015.
2. Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi -

shkollat e mesme

profesionale 4 vjeçare (viti I-IV), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2013.
3. Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi -

shkollat e mesme

profesionale 3 vjeçare (viti I-III), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2013.
4. Përgatitja e Konceptit për shkollën fillore nëntëvjeçare në RM, Ministria e Arsimit & Byroja për
zhvillimin e arsimit, Shkup 2009.
5. Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi – cikli I i shkollës fillore
nëntëvjeçare (kl. I-III), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2009.
6. Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi – cikli III i shkollës fillore
nëntëvjeçare (kl. VII-IX), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2009.
7. Përgatitja e programeve mësimore për shkollat e mesme profesionale (viti I-IV)Program PHARE,
Sofje, Pllovdiv, Pleven, Pazarxhik (Bullgari 2005).
8. Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe, për nevojat e nxënësve shqiptarë të
diasporës, Instituti PESTALOCI & Lidhja e Arsimtarëve Shqiptarë të diasporës, Cyrih – Bern 2004.
3.6. Përkthime kapitujsh dhe fragmente veprash të ndryshme
- 13 kapituj nga vepra në kroatishte (“Tragedija genija” – Vladimir Stanojeviç, Medicinska knjiga,
Beograd-Zagreb 1960, të botuar në vazhdime në revistën letrare BREZI 9): “Bodleri - gjeniu i pafat” (9
janar 1995 / f. 22), “Bajroni - lordi tekanjoz” (9 shkurt 1995 / f. 21), “Edgar Alan Po - poeti i
halucinacioneve” (9 mars 1995 / f. 21), “Balzaku - dashnori i madh” (9 prill 1995 / f. 19), “Gëte - engjëll
dhe dreq” (9 maj 1995 / f. 19) , “Napoleon Bonaparta - gjenerali fatalist” (9 qershor 1995 / f. 23),
“Paranoja e Gogolit” (9 korrik 1995 / f. 21), “Zhan Zhak Ruso” (9 shtator 1995 / f. 21), “Shekspiri - Virgjili
anglez” (9 tetor 1995 / f. 23), “F. Niçe - mbinjeriu që s’i duronte femrat” (9 nëntor 1995 / f. 21), “Dante
Aligieri - gjeniu i përzënë nga vendlindja” (9 qershor 1996 / f. 21), “Volteri - enciklopedisti i pashoq” (9
korrik-gusht 1996 / f. 25), “Bethoveni - idiot i përsosur” (9 nëntor 1996 / f. 21).
- Ese nga vepra në maqedonishte (“Ogled za raspagjanjeto”, Emil Sjoran, Kultura, Shkup1996 në gazetën
FAKTI): “Renegati.” (9 tetor 1996 / f. 6-7), “Shqyrtimi i shkatërrimit” (9 nëntor 1996 / f. 8-10), “Mes
zgjebarakësh” (9 korrik-gusht 1997 / f. 12-13), “Qeni qiellor” (24 shtator 1999 / f. 11), “Dëshira për të
qenë i pari” (19 shtator 1999 / f. 11).
- Ese nga kroatishtja: Albert Litenshtajn: “Kuno Kon” (9 korrik-gusht 1997 f. 16), Predrag Matvejeviq:
“Mbi disidencën e re” (9 korrik-gusht 1997 / f. 8-9), Erih From: “Njeriu - ujk apo dele” (9 korrik-gusht
1997 / f. 6-7), Volteri: “Dashuria” (9 korrik-gusht 1997 / f. 21), Josif Brodski: “Mbi tiraninë” (9 nëntordhjetor 1997 / f. 4-5).
- Tekste të ilustruar për fëmijë nga kroatishtja në shqip (Edizioni Cartedit 1997, Monte Cremasco/
Cremona, Italy - Toper za Republika Makedonija): “Pinokio”, “Borëbardha, “Mbreti Luan”, “Libri për
xhunglën”, “Patoku i gërditshëm”, “Maçorri me çizme”, “Shpata në shkëmb”, “Alisa”, “E përhitura” “Arta dhe
arrushat”, “Pokahontasi”, “Luani dhe miu”, “Sirena”, “Gishtëza”, “Lepuri dhe breshka”, “Shtëpia prej
çokollate”, “Kësulëkuqja”, “Tre derrkucët”, “Bulkthi dhe milingona”, “Alajdini”, “Pjetër Pani”, “Lundërtari
Simbad”, “Bukuroshja dhe bisha” dhe “Bambi”.
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3.7. Shkrime lidhur me veprimtarinë arsimore, shkencore, kulturore, publicistike dhe
përkthyese të Fatmir Sulejmanit
- Ali Podrimja (poet, publicist),
- Ali Aliu (akademik, studiues, kritik letrar),
- Luan Starova (akademik, romansier, studiues, kritik letrar),
- Mirela Kumbaro Furxhi (ministre e kulturës në R. e Shqipërisë),
- Arian Starova (ish ministër i punëve të jashtme i R. e Shqipërisë)
- Aurel Plasari (studiues & shkrimtar),
- Ramiz Kelmendi (shkrimtar, publicist),
- Murat Isaku (poet, shkrimtar),
- Agim Vinca (poet, studiues, kritik letrar),
- Shaban Sinani (studiues, kritik letrar),
- Nebi Islami (studiues, dramaturg),
- Ymer Çiraku (studiues, kritik letrar),
- Virion Graci (studiues, romansier),
- Murtezan Arifi (poet, publicist),
- Xhevdet Bajraj (poet, shkrimtar),
- Salajdin Salihu (poet, studiues, publicist, kritik arti),
- Linditë Ahmeti (poeteshë, studiuese e letërsisë),
- Bilall Maliqi (kritik letrar),
- Ejup Ajdini (poet dhe profesor universitar),
- Jonuz Fetahaj (poet, gazetar),
- Hamdi Islami (poet, shkrimtar),
- Haki Ymeri (studiues, gjuhëtar),
- Arlind Farizi (poet, studiues),
- Ilir Memedi (studiues),
- Memli Krasniqi (studiues),
- Emin Kabashi (studiues),
- Hysen Matoshi (studiues).
3.8. Trajnime & specializime
- 1996, diplomë për kryerjen me sukses të kursit special për gazetari dhe menaxhment në „Zërin e
Amerikës” (VOA, Washington).
- 1996-2002, trajnime nga ekspertë holandezë lidhur me testet e maturës shtetërore e shkollore (Ohër,
Strugë, Gjevgjeli, Shkup).
- 2003 - trajnime nga ekspertë amerikanë të projektit Hap pas hapi - (Tiranë).
- 1996-2009, seminare mbi procesin edukativo-arsimor (mbajtur në Maqedоni, Shqipëri, Bullgari,
Zvicër, Holandë, Slloveni).
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- 2008 - trajnime nga ekspertë vendas lidhur me strategjitë për përpilimin e testeve të standardizuara,
të mbështetura në taksonominë e Benxhamin Blumit.
3.9. Pjesëmarrje në konferenca e takime shkencore me prezantim oral
1. Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar krijimtarisë letrare të Luan Starovës, Akademia e
Shkencave e Shqipërisë Tiranë, 16.9.2021.
2. Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar sistemit arsimor dhe tregut te punës, Akademia e
Arteëve dhe Shkencave e Kosovës, Prishtinë, 26-27.10 2018.
3. Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar letërsisë shqipe në gjuhët tjera, Akademia e Arteve
dhe Shkencave e Kosovës & Akademia e Shkencave e Shqipërisë , Prishtinë, 10.10.2018.
4. Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar Lidhjes së Prizreni, Prizren 10.6.2018.
5. Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar humanistes dhe shenjtores Nënë Tereza,
Universiteti i Tetovës, 17.07.2017.
6. Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar Kongresit të ABC-së shqipe, Manastir, 19 11. 2017.
3.10. Certifikata për pjesëmarrje në konferenca shkencore
1. Certifikatë për pjesëmarrjen në Konferencen shkencore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë
kushtuar tetëdhjetëvjetorit të krijimtarisë letrare të Luan Starovës, Tiranë, 16 shtator 2021, me
studimin: „Trigjuhësia në veprën e Luan Starovës”.
2. Certifikatë për pjesëmarrjen në Konferencen shkencore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë &
Akademisë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Tiranë, 25 nëntor 2021, me studimin: „Për një histori
të plotë të letërsisë shqipe”.
3. Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin XV Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë: „Shqiptarët
dhe kultura e kujtesës“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 22 nëntor 2021.
4. Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin XIII Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë: „Gjuha,
letërsia dhe identiteti“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 25-26 shtator 2019.
5. Certifikatë për pjesëmarrje në Seminarin e XII Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë: „Skënderbeu
mes historisë dhe letërsisë“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 28 shtator 2018.
6. Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën shkencore mbi Lidhjen e Prizrenit, te organizuar në
Prizren më 10 qershor 2018, ku u prezantova me kumtesën: „Lidhja e Prizrenit dhe beteja e Faik
Konicës për sendërtimin e programit të saj”.
7. Certifikatë për pjesëmarrje në Seminarin e XI Ndërkombëtar të Albanologjisë me temë: „Kujtesa,
kultura dhe mediat e reja“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 29-30 shtator 2017.
8. Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar ABC-së shqipe, të organizuar në
Manastir më 19 Nëntor 2017, ku u prezantova me kumtesën: „Faik Konica dhe ASBC-ja shqipe”.
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Në përputhje me Rregulloren e kritereve dhe procedurën për zgjedhje në thirrjet mësimoreshkencore, mësimore-profesionale, shkencore, mësimore dhe në bashkëpunëtorë në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidati prof. dr. Fatmir Sulejmani ka realizuar gjithsej 84 pikë
nga veprimtaria shkencore-hulumtuese.

4. Veprimtaria profesionale-aplikative:
4.1. Libra nga fusha profesionale
1. Fatmir Sulejmani: „Dialog me kohën“, Tetovë 2021.
2. Fatmir Sulejmani: „Për letërsinë“, BREZI 9, Tetovë 2020.
3. Fatmir Sulejmani: „Gjurmë kohe“, BREZI 9, Tetovë 2019.
4. Fatmir Sulejmani: „Përsiatje“, BREZI 9, Tetovë 2018.
5. Fatmir Sulejmani: „Të jetosh në shkretishte“, BREZI 9, Tetovë 2017.
6. Fatmir Sulejmani: „Saga ballkanike e Luan Starovës - një lexim hermeneutik“, BREZI 9, Tetovë 2012
& LIBRARIA E ÇARSHISË, Shkup 2013 (studim).
7. Fatmir Sulejmani: „Lëkura e derrit“, BREZI 9, Tetovë 2012 (ese, kolumna, polemika).
8. Fatmir Sulejmani: „Faik Konica – eseist“, BREZI 9, BREZI 9 , Tetovë 2011 (studim).
9. Fatmir Sulejmani: „Dr. Jusuf Rexhepi“, BREZI 9, Tetovë 2006 (monografi).
10. Fatmir Sulejmani: „Adem Kastrati“, GALERIA NACIONALE E R. M., Shkup 2005 (monografi/ katalog
retrospektiv).
11. Fatmir Sulejmani: „Muzgu i mendjes“, BREZI 9, Tetovë 2002 (ese & kolumna).
12. Fatmir Sulejmani: „Nënë Tereza për të varfërit“, BREZI 9, Tetovë 2000 (libër me ilustrime në
bashkautorësi me piktorin Miftar Memeti).
13. Fatmir Sulejmani: „Gjahu i qorrave“, KLUBI LETRAR, Tetovë 2000 (ese, kritika letrare,
recensione).
14. Fatmir Sulejmani: „Hamami i kasabasë Tun-Batun“, SHKUPI, Shkup 1994 (tregime, poezi, ese).
4.2. Koordinator për përgatitjen e elaboratit për programi studimor të ri
1. Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor të ciklit të parë Gjuhë dhe Letërsi
Shqipe.
2. Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor të ciklit të dytë të programit studimor
Letërsi Shqipe.
3. Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor të ciklit të dytë të programit studimor
Metodika e mësimdhënies së gjuhës dhe letërsisë shqipe.
4.3. Pjesëmarrje në aktivitete promovuese të fakultetit
Ditët e hapura, Universiteti i Tetovës, prezantim i programit studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe
2017, 2018, 2019, 2020, 2021.
14

4.4. Përkthim të librave
1. Luan Starova „Biseda me Omer Kaleshin“, ASHAM, Shkup 2018 (nga maqedonishtja në shqip).
2. Branisllav Sinadinovski „Shqiptarët ortodoksë në Republikën e Maqedonisë“, USHT, Tetovë,
2016 (vepër historike - nga maqedonishtja në shqip).
3. Nusret Pllana „Terrori i Serbisë pushtuese mbi shqiptarët 1844 – 1999“, USHT, Tetovë, 2013
(vepër historike - nga shqipja në maqedonisht).
4. Aleksandër Matkovski „Kryengritja e Dervish Carës“, BREZI 9, Tetovë 2012 (vepër historike - nga
maqedonishtja në shqip).
5. Rusomir Bogdanovski „Kështjella prej hiri“, Shkup 2007 (dramatizim i romanit të Luan Starovës nga maqedonishtja në shqip).
6. Selvinaze Abazi „Fotografitë“, Qendra kulturore për fëmijë, Shkup 2003 (dramë për fëmijë - nga
shqipja në maqedonisht).
7. Visar Krusha „Kartolinat“, Qendra kulturore për fëmijë, Shkup 2003 (dramë për fëmijë – nga shqipja
në maqedonisht).
8. Vanço Polizarevski „Lot dhe margaritarë“, Qendra kulturore për fëmijë, Shkup 2000 (dramë për
fëmijë - nga maqedonishtja në shqip).
9. Shkëlzen Tuzi „Pallati“,Qendra kulturore për fëmijë, Shkup 2000 (dramë për fëmijë).
10.

Mesha Selimoviq „Dervishi dhe vdekja“, Teatri Shqiptar, Shkup 1999 (dramatizim i romanit të

Mesha Selimoviqit, nga Ema Ali & Vladimir Milçin – përkthyer nga serbokroatishtja në shqip).

Në përputhje me Rregulloren e kritereve dhe procedurën për zgjedhje në thirrjet mësimoreshkencore, mësimore-profesionale, shkencore, mësimore dhe në bashkëpunëtorë në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidati prof. dr. Fatmir Sulejmani ka realizuar gjithsej 51.5 pikë
nga veprimtaria profesionale-aplikative.

5. Veprimtari me interes të përgjithshëm:
5.1. Anëtar i këshillit redaktues të revistës ndërkombëtare shkencore/profesionale 1. Filologjia
1. Filologjia - International Journal of Human Sciences, University of Tetova, ISSN 1857-8535 (Print),
ISSN: 2671-3012 (online).
2. Albanologjia - International Journal of Albanology, University of Tetova, ISSN 1857-9485 (Print), ISSN:
2545-4919 (online).
3. Anëtar i Këshillit redaktues të librit të abstrakteve të Konferencave të Fakultetit Filologjik 2017, 2018,
2019, 2020.
4. Anëtar i P.E.N Qendrës së Republikës së Shqipërisë.
5. Anëtar i bordit të revistës letrare Illz – Tiranë.
6. Anëtar i redaksisë së revistës kulturore Mirdita - Tiranë.
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5.2. Anëtar i komisioneve në fakulet/universitet
1. Anëtar i Komisionit për zgjedhje/rizgjedhje në thirrje mësimore-shkencore (Salajdin Salihu, Emine
Shabani, Esmije Veseli, Dëfrim Saliu, Marina Danilovska).
2. Anëtar i Кomisionit për veprimtari botuese të Universitetit të Tetovës.
5.3. Anëtar në institucione relevante arsimore e shkencore të RMV
1. Anëtar i Këshillit Nacional të Arsimit të Lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.
5.4. Çmime vendore dhe ndërkombëtare për të arriturat shkencore dhe artistike
1. „Krenaria e Mirditës“ për kontributin e dhënë për zhvillimin e kulturës kombëtare, 2018.
2. Plaketa e Shoqatës së Shkrimtarëve „Oeneum“, për kontributet në fushën e kulturës dhe të letërsisë
shqipe, 2017.
3. Çmimi nga P.E.N. Qendra e Republikës së Shqipërisë për kontribute të shquara në fushën ë shkencave
albanologjike, 2017
5.5. Udhëheqës i programit studimor
1. Shef i programit studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Fakulteti Filologjik, 15.08.2010– 01.02.2013.
5.6. Dekan
1. Dekan i Fakultetit Filologjik (2013-2019).
Në përputhje me Rregulloren e kritereve dhe procedurën për zgjedhje në thirrjet mësimoreshkencore, mësimore-profesionale, shkencore, mësimore dhe në bashkëpunëtorë në Universitetin e
Tetovës (Buletini i Universitetit), kandidati prof. dr. Fatmir Sulejmani ka realizuar gjithsej 43 pikë
nga veprimtaria me interes të përgjithshëm.

6. Formulari për raportin për zgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore
Në shtojcat e mëposhtme është bashkëngjitur formulari për raportin e zgjedhjes në thirrjen
mësimore-shkencore. Kandidati prof. dr. Fatmir Sulejmani ka siguruar gjithsej 258.5 pikë, përkatësisht
në: veprimtarinë mësimore-shkencore 80 pikë, veprimtarinë shkencore-hulumtuese 84 pikë,
veprimtarinë profesionale-aplikative 51.5 pikë dhe në veprimtarinë me interes të përgjithshëm 43 pikë.
REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN

Pikët

I.

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

80

II.

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

84

III.

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE

IV.

VEPRIMTARIA ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

51.5
43
Gjithsej

258.5
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7. 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 kandidati
Prof. dr. Fatmir Sulejmani në përputhje me Rregulloren e kritereve dhe procedurën për zgjedhje në
thirrjet mësimore-shkencore, mësimore-profesionale, shkencore, mësimore dhe në bashkëpunëtorë në
Universitetin e Tetovës, ka grumbulluar 258.5 pikë nga referencat profesionale, me këtë e ka tejkaluar
numrin minimal të pikëve që janë të nevojshme për zgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore profesor
ordinar.
Në bazë të aktivitetit të përgjithshëm të kandidatit nga zgjedhja e fundit e deri më tani, Komisioni
recensues ka nderin dhe kënaqësinë që Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit Filologjik të
Universitetit të Tetovës, t’i propozojë që kandidatin Prof. dr. Fatmir Sulejmani ta zgjedhë në thirrjen
mësimore-shkencore profesor ordinar në lëmin e Historisë së letërsisë shqipe (Realizmi në letërsinë
shqipe 1 dhe 2), Metodika e letërsisë dhe Metodika e gjuhës (Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1
dhe 2) (61208, 61225, 64028 nga klasifikimi i sferave, fushave dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues sipas
Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit) në programin studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe të Fakultetit
Filologjik të Universitetit të Tetovës.

Tetovë, 13.12.2021
Komisioni recensues:
1. Prof. dr. Ejup AJDINI (kryetar) - profesor ordinar në
Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës
______________________________
2. Prof. dr. Vebi BEXHETI (anëtar) - profesor ordinar
në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit të
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë
______________________________
3. Prof. dr. Izmit DURMISHI (anëtar) - profesor ordinar
në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës
______________________________
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S H TO J C Ë
E RAPORTIT PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE, SHKENCORE DHE
MËSIMORE-PROFESIONALE

Kandidati: Fatmir Beadin Sulejmani
Institucioni: Fakulteti Filologjik, Universiteti i Tetovës
Lëmia shkencore: Letërsi shqipe

I. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE
Nr.
1
1.1.
1.2.
1.3.

Emri i aktivitetit
Mbajtja e ligjëratave
(cikli i parë i studimeve)
Realizmi në letërsinë shqiptare 1
(Gjuhë dhe Letërsi Shqipe)
Realizmi në letërsinë shqiptare 2
(Gjuhë dhe Letërsi Shqipe)
Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1
(Gjuhë dhe Letërsi Shqipe)

Pikët
Pikët

Fondi

Javët

Sem.

43.2

0.04

3

15

5

9

0.04

3

15

5

9

0.04

3

15

5

9

1.4.

Metodika e gjuhës dhe letërsisë shqipe 1
(Gjuhë dhe Letërsi Shqipe)

0.04

3

15

5

9

1.5.

Letërsi popullore 1 (Gjuhë dhe Letërsi Shqipe)

0.04

2

15

3

3.6

1.6.

Letërsi popullore 2 (Gjuhë dhe Letërsi Shqipe)

0.04

2

15

3

3.6

Pikët

Fondi

Javët

Sem.

12.5

0.05

5

10

5

12.5

Pikët

Fondi

Javët

Sem.

3.6

0.06

3

4

5

3.6

2
2.1.
3
3.1.
4
4.1.
5
5.1.
5.2.
6
6.1.
6.2.

Mbajtja e ligjëratave
(cikli i dytë i studimeve)
Historia e letërsisë shqipe
(Letërsi Shqipe)
Mbajtja e ligjëratave
(cikli i tretë i studimeve)
Shkrim akademik
(Lëndë e përbashkët në nivel të gjithave
drejtimeve)
Konsultime me studentët
Konsultimet me studentë
Mentorim
Mentor i temave të diplomës
Mentor i temave të magjistraturës
Anëtar i komisioneve
Anëtar komisioni për mbrojtjen e punimeve të
diplomës, cikli I
Anëtar komisioni për mbrojtjen e punimeve të
magjistraturës, cikli II

35x10x0.002
20x0.2
8x1

0.7
0.7
12
4
8
8

32x0.1

3.2

16x0.3

4.8

Gjithsej (1+2+3+4+5+6)

80
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II. VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE
Nr.
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3
3.1.
3.2
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Emri i aktivitetit
Pikët
Teza të mbrojtura
12
Fatmir Sulejmani: „Faik Konica - esist“, Fakulteti Filologjik i Universitetit Shtetëror
4
të Tetov, tezë e magjistraturës
Fatmir Sulejmani: „Saga ballkanike e Luan Starovës - një lexim hermeneutik“,
8
Qendra për Studime Albanologjike – Tiranë, tezë e doktoraturës
Pjesëmarrës në projekt
8
Mbledhja e zërave të krijuesve të njohur letrarë në R. е Maqedonisës për nëvojat e
ENCIKLOPEDISË së R. së Kosovës, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës
1
Prishtinë, 2015
Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi - shkollat e
1
mesme profesionale 4 vjeçare (viti I-IV), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2013
Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi - shkollat e
1
mesme profesionale 3 vjeçare (viti I-III), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2013
Përgatitja e Konceptit për shkollën fillore nëntëvjeçare në RM, Ministria e Arsimit &
1
Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2009
Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi – cikli I i
1
shkollës fillore nëntëvjeçare (kl. I-III), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2009
Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe dhe letërsi – cikli III i
1
shkollës fillore nëntëvjeçare (kl. VII-IX), Byroja për zhvillimin e arsimit, Shkup 2009
Përgatitja e programeve mësimore për shkollat e mesme profesionale (viti I-IV)
1
Program PHARE, Sofje, Pllovdiv, Pleven, Pazarxhik (Bullgari 2005)
Përgatitja e programeve mësimore për lëndën Gjuhë shqipe, për nevojat e nxënësve
shqiptarë të diasporës, Instituti PESTALOCI & Lidhja e Arsimtarëve Shqiptarë të
1
diasporës, Cyrih – Bern 2004
Artikuj me rezultate shkencore origjinale, të publikuara në revistë
36
shkencore/profesionale
Fatmir Sulejmani: „Për një histori të plotë të letërsisë shqipe”, Akademia e
Shkencave e Shqipërisë & Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Tiranë,
4
25 nëntor 2021
Fatmir Sulejmani: „Krijimtaria dygjuhësore dhe vetëpërkthimi”, Seminari XV
Ndërkombëtar i Albanologjisë, organizuar nga Universiteti i Tetovës, 22 nëntor
4
2021
Fatmir Sulejmani: „Trigjuhësia në veprën e Luan Starovës”, Akademia e Shkencave
4
e Shqipërisë, Tiranë, 16 shtator 2021
Fatmir Sulejmani: „Shpirti shqiptar në petkun e tjetrit”, Akademia e Shkencave
dhe Arteve e Kosovës & Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Prishtinë, 10 tetor
4
2018, botuar në përmbledhjen e kumtesave „Romani shqiptar – fillimi i shekullit XXI“,
f. 89-99
Fatmir Sulejmani: „Shkolla shqipe dhe reformimi i sistemit arsimor në Maqedoni”,
Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Prishtinë, 26-27 tetor 2018, botuar
4
në përmbledhjen e kumtesave „Sistemi i arsimit, tregu i punës dhe zhvillimi ekonomik
- sfidat dhe perspektivat”, f. 193-204
Fatmir Sulejmani: „Lidhja e Prizrenit dhe beteja e Faik Konicës për sendërtimin e
programit të saj“, Prizren, 10 qershor 2018, botuar në revistën „Metafora” të
4
Shoqatës Кulturore “Tradita”, Tetovë 2021, f. 23-26
Fatmir Sulejmani: „Nënë Tereza dhe kujdesi shqiptar për emblemat e etnisë”,
Filologjia - International Journal of Human Sciences, 7/2017, f. 47-53, ISSN 18574
8535, UDC: 272-36:929 (print form)
Fatmir Sulejmani: „Receptimi kritik evropian i veprës letrare të Luan Starovës”,
4
ILLZ, Nr. 6, f. 86-97, Tiranë 2017
Fatmir Sulejmani: „Faik Konica dhe ASBC-ja shqipe”, Manastir, 19 nëntor 2017
4
19

4
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

Pjesëmarrje në konferenca e takime shkencore me prezantim oral
Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar krijimtarisë letrare të Luan
Starovës, Akademia e Shkencave e Shqipërisë Tiranë, 16.9.2021
Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar sistemit arsimor dhe tregut te
punës, Akademia e Arteve dhe Shkencave e Kosovës, Prishtinë, 26-27.10 2018
Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar letërsisë në gjuhët tjera, Akademia
e Arteve dhe Shkencave e Kosovës & Akademia e Shkencave e Shqipërisë , Prishtinë,
10.10.2018
Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar Lidhjes së Prizreni, Prizren
10.06.2018
Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar humanists dhe shenjtores Nënë
Tereza, Universiteti i Tetovës, 17.07.2017
Pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar Kongresit të ABC-së shqipe,
Manastir, 19 11. 2017
Certifikata për pjesëmarrje në konferenca shkencore
Certifikatë për pjesëmarrjen në Konferencen shkencore të Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë kushtuar tetëdhjetëvjetorit të krijimtarisë letrare të Luan Starovës,
Tiranë, 16 shtator 2021, me studimin: „Trigjuhësia në veprën e Luan Starovës”
Certifikatë për pjesëmarrjen në Konferencen shkencore të Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë & Akademisë e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Tiranë, 25 nëntor
2021, me studimin: „Për një histori të plotë të letërsisë shqipe”
Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin XV Ndërkombëtar të Albanologjisë me
temë: „Shqiptarët dhe kultura e kujtesës“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 22
nëntor 2021
Certifikatë për pjesëmarrjen në Seminarin XIII Ndërkombëtar të Albanologjisë me
temë: „Gjuha, letërsia dhe identiteti“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 25-26
shtator 2019
Certifikatë për pjesëmarrje në Seminarin e XII Ndërkombëtar të Albanologjisë me
temë: „Skënderbeu mes historisë dhe letërsisë“ organizuar nga Universiteti i Tetovës,
28 shtator 2018
Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën shkencore mbi Lidhjen e Prizrenit, te
organizuar në Prizren më 10 qershor 2018, ku u prezantova me kumtesën: „Lidhja e
Prizrenit dhe beteja e Faik Konicës për sendërtimin e programit të saj”
Certifikatë për pjesëmarrje në Seminarin e XI Ndërkombëtar të Albanologjisë me
temë: „Kujtesa, kultura dhe mediat e reja“ organizuar nga Universiteti i Tetovës, 2930 shtator 2017
Certifikatë për pjesëmarrje në Konferencën shkencore kushtuar ABC-së shqipe, të
organizuar në Manastir më 19 Nëntor 2017, ku u prezantova me kumtesën: „Faik
Konica dhe ASBC-ja shqipe”
Gjithsej (1+2+3+4+5)

12
2
2
2
2
2
2
16
2
2
2
2
2
2
2
2
84
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III. VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
Nr.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
3.3.
3
3.1.
4
4.1.

Emri i aktivitetit
Libra nga fusha profesionale
Fatmir Sulejmani: „Dialog me kohën “,Tetovë 2021
Fatmir Sulejmani: „Për letërsinë “, BREZI 9, Tetovë 2020
Fatmir Sulejmani: „Gjurmë kohe“, BREZI 9, Tetovë 2019
Fatmir Sulejmani: „Përsiatje“, BREZI 9, Tetovë 2018
Fatmir Sulejmani: „Të jetosh në shkretishte“, BREZI 9, Tetovë 2017
Koordinator për përgatitjen e elaboratit për programi studimor të ri
Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor të ciklit të parë Gjuhë
dhe Letërsi Shqipe
Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor të ciklit të dytë
Letërsi Shqipe
Koordinator për përgatitjen e elaboratit të programit studimor të ciklit të dytë
Metodika e mësimdhënies së gjuhës dhe letërsisë shqipe
Pjesëmarrje në aktivitete promovuese të fakultetit
Ditët e hapura, Universiteti i Tetovës, prezantim i programit studimor Gjuhë dhe
Letërsi Shqipe 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Përkthim të librit
Fatmir Sulejmani: Luan Starova, „Biseda me Omer Kaleshin“, Akademia e
Shkencave dhe Arteve e Maqedonisë, 2018 (përkthim nga gjuha maqedonase në
gjuhën shqipe)
Gjithsej (1+2+3+4)

Pikët
40
8
8
8
8
8
6
2
2
2
2.5
0.5x5
=2.5
3
3
51.5

IV. VEPRIMTARIA ME INTERES TË PËRGJITHSHËM
Nr.
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2
2.1.
2.2.
3
3.1.
4
4.1.

Emri i aktivitetit
Anëtar i këshillit redaktues të revistës ndërkombëtare
shkencore/profesionale
Filologjia - International Journal of Human Sciences, University of Tetova, ISSN 18578535 (Print), ISSN: 2671-3012 (online)
Albanologjia - International Journal of Albanology, University of Tetova, ISSN 18579485 (Print), ISSN: 2545-4919 (online)
Anëtar i Këshillit redaktues të librit të abstrakteve të Konferencave të Fakultetit
Filologjik 2017, 2018, 2019, 2020
Anëtar i P.E.N Qendrës së Republikës së Shqipërisë
Anëtar i bordit të revistës letrare Illz - Tiranë
Anëtar i redaksisë së revistës kulturore Mirdita - Tiranë
Anëtar i komisioneve në fakulet/universitet
Anëtar i Komisionit për zgjedhje/rizgjedhje në thirrje mësimore-shkencore (Salajdin
Salihu, Emine Shabani, Esmije Veseli, Dëfrim Saliu, Marina Danilovska)
Anëtar i Кomisionit për veprimtari botuese të Universitetit të Tetovës
Anëtar në institucione relevante arsimore e shkencore të RMV
Anëtar i Këshillit Nacional të Arsimit të Lartë në Republikën e Maqedonisë së Veriut
Çmime vendore dhe ndërkombëtare për të arriturat shkencore dhe artistike
„Krenaria e Mirditës“ për kontributin e dhënë për zhvillimin e kulturës kombëtare,
2018

Pikët
9
1
1
4
1
1
1
3
5x0.2
2
3
3
15
5
21

4.2.
4.3.
5
5.1
6
6.1.

Plaketa e Shoqatës së Shkrimtarëve „Oeneum“, për kontributet në fushën e kulturës
dhe të letërsisë shqipe, 2017
Çmimi nga P.E.N. Qendra e Republikës së Shqipërisë për kontribute të shquara në
fushën ë shkencave albanologjike, 2017
Udhëheqës i programit studimor
Shef i programit studimor Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Fakulteti Filologjik, 15.08.2010–
01.02.2013
Dekan
Dekan i Fakultetit Filologjik (2013-2019)
Gjithsej (1+2+3+4+5+6)

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE NË THIRRJEN

5
5
1
1
12
2x6
43

Pikët

I.

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

80

II.

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

84

III.

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE

IV.

VEPRIMTARIA ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

51.5
43
Gjithsej

258.5

Tetovë, 13.12.2021
Komisioni recensues:
1. Prof. dr. Ejup AJDINI (kryetar) - profesor ordinar në
Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës
______________________________
2. Prof. dr. Vebi BEXHETI (anëtar) - profesor ordinar
në Fakultetin e Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit të
Universitetit të Evropës Juglindore - Tetovë
______________________________
3. Prof. dr. Izmit DURMISHI (anëtar) - profesor ordinar
në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Tetovës
______________________________
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