
Deri te:

KËSHILLI MËSIMOR-SHKENCOR I FAKUTLETI JURIDIK

RAPORT I KOMISIONIT RECENSUES

Për zgjedhjen - rizgjedhjen e mësimdhënësit në të gjitha thirrjet mësimore - shkencore për FUSHËN 

E drejta penale 50804 dhe fushën Teoria e përgjithshme e Kriminalsitikës 51600.

Në bazë të Vendimit për formimin e Komisionit recensues me nr.13-1190/1 të datës 13.12.2021

nga Këshilli mësimor - shkencor i Fakultetit Juridik në përbërje: 

1. Prof. Dr. Naser Ademi (kryetar) - profesor ordinar në Fakultetin Juridik të Universitetit

të Tetovës; 

2. Prof. Dr. Bashkim Selmani - profesor ordinar në Fakultetin Juridik të Universitetit të

Tetovës;; 

3.  Prof.  Dr.  Mersim  Maksuti  (anëtar)  -  profesor  ordinar  në  Fakultetin  Juridik  të

Universitetit të Tetovës. 

Në lidhje me Konkursin për zgjedhje - rizgjedhje të shpallur më datë 01.12.2021 në gazetën “Koha”,

“Слободен печат” dhe në faqen zyrtare të Universitetit  të Tetovës (www.unite.edu.mk/konkurse) për

zgjedhje - rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore - shkencore për lëndët: E drejta

penale,  Kriminalistika  dhe  Krimi  i  organizuar  dhe  terrorizmi,  komisioni  recensues  pas  shqyrtimit  të

dokumentacionit për aplikim, konstatoi se: në konkursin për zgjedhje - rizgjedhje të një mësimdhënësi në

të gjitha thirrjet mësimore - shkencore shkencore për FUSHËN E drejta penale 50804 dhe fushën Teoria

e përgjithshme e Kriminalsitikës 51600, u paraqit një kandidat:

- Prof.  dr.  Qebir Avziu,  i  lindur  më 28.04.1970 në f.Pirok-Bogovinë,  shtetas i  Republikës së

Maqedonisë së Veriut, me numër aplikimi 04-01/3 të datës 02.12.2021.

Komisioni  recensues,  pas  shqyrtimit  të  dokumentacionit  në  lidhje  me  konkursin,  titullit  të

lartpërmendur ia paraqet këtë përshkrim:

1. Të dhenar biografike për kandidatin 

    Prof. Dr. Qebir Avizu, ka lindur më 28.04.1970 në fshatin f.Pirok-Bogovinë, shtetas i Republikës

së Maqedonisë së Veriut. Shkollimin fillor ka krye në vetëlindje, ndërsa shkollën e mesme në “Kirill

Pejçinoviq” në Tetovë.  Në  vitin  1992/93 u regjistrua në Fakultetin  e Sigurisë  në Universitetin  Shën
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Kliment  Ohridski,  ku  në  qershor  të  vitit  1996  i  mbaroi  studimet  dhe  e  morri  titullin  Kriminalist  i

Diplomuar.

    Pas përfundimit të studimeve universitare të drejtësisë, kandidati punësohet në Ministrin e Punëve

të Brendshme, ku do të punoj deri në vitin 2014. Gjatë kësaj periudhe kohore, kandidati  ka ushtruar

detyra të rëndësishme, që i  ka mundësuar marrjen e njohurive të thelluara nga praktika, eksperienc e

begatshme cila  tani  bartet  tek studentët.  Në  vitin  2004,  kandidati  filloi  studimet  e  Magjistraturës  në

Fakultetin Juridik të Prishtinës, në programin studimor E drejtën penale. Kandidati në qershor të vitit

2006 e mbrojti temën e magjistraturës me titull: “Praburgimi në procedurën penale” nën mentorimin e

Prof. Dr. Ejup Sahitit.

    Pas kryerjes së ciklit të dytë të studimeve (magjistraturës), kandidati në vitin 2008, regjistron në

studime të doktoratës në Universitetin “Shën Kiment Ohridski” në Shkup, në Fakultetin e Sigurisë, nën

udhëheqjen e mentorit Prof. Dr. Ivanço Stojanov. Në mars të vitit 2010 kandidati mr. Qebir Avziu mbron

disertacionin e doktoratës me titull: “Roli i Kontrollit të Brendshëm në zbulimin e keqpërdorimeve

policore”,  para komisionit  pesë anëtarësh të këtij  institucioni  dhe merr titullin doktor i  shkencave të

Sigurisë. 

   Në bazë të dokumentacionit të dorëzuar, kandidati Qebir Avziu posedon edhe thirrje mësimore-

shkencore inordinar me Vendim të lëshuar nga Fakulteti Juridik të Universitetit të Tetovësme nr.  04-

3635/1 të datës 29.09.2016.

Përvoja profesionale e kandidatit Qebir Avizu është siç vijon: 

Pas  kryerjes  së  Fakultetit  të  Sigurisë,  në  vitin  1996  punësohet  në  Ministrin  e  Punëve  të

Brendshme ku ka ushtruar këto funksione: 

-Udhëheqës i Sektorit të Kontrollit të Brendshëm Policor, Tetovë-Gostivar (2002-2010); 

-Shef i Sektorit për të Huaj dhe Readmisionit (2010-2012)

-Inspektor kryesor i departamentit të Krimit të Organizuar, (2012-2014) etj.;

Nga viti  2011 angazhohet si  profesor viziting në Universitetin e Evropës Juglindore dhe Universitetit

FON në Shkup. Pozitën e ligjëruesit, pranë Universitetin e Evropës Juglindore dhe Universitetit FON në

Shkup e mban deri në vitin 2014 kur transferohet në fakultetin Juridik pranë Universitetit të Tetovës. Në

fakultetin juridik, më pas merr thirrjen shkencore inordinar (i asocuar) në 29 shtator të vitit 2016.

2. Të dhëna për veprimtarinë mësimore – arsimore (2016-2021)

Në  vitin  2016  zgjidhet  në  thirrjen  mësimore-shkencore  Inordinar  (i  asocuar)   për  lëndët:

Kriminalistika, E drejta policore dhe Krimi i organizuar dhe Terrorizmi (vendimi nr.04-3635/1, data
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29.09.2016). Nga ky vit akademik ka realizuar edhe lëndët në ciklin e dytë të studimeve: Kriminalistika

dhe E drejta penale procedurale krahasimore, ndërsa në ciklin e tretë lëndët: Historia e diplomacisë.

Është autor i librave:

- Hyrje në Kriminalistikë e botuar në vitin 2019 në shtëpinë botuese Arbëria design;

Është recensentë i disa publikimeve dhe librave:

- Recensentë i librit universitar Taktika kriminalistike të autorit prof. Dr. Naser Etemi i botuar në

vitin 2020;

- Recensent i fjalorit terminologjik juridik, të autorit Prof.dr. Afrim Osmani, Shkup, 2020.

3. Të dhëna për veprimtarinë shkencore – hulumtuese (2016-2021)

Prof. dr. Qebir Aviu, gjatë viteve 2020 dhe 2021 ka marr pjesë në shumë projekte  shkencore dhe 

hulumtuese të organizatave vendore dhe ndërkombëtare. Ndër më të rëndësishmet janë : -

Konfereneca në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Juridik, 2016;

- Tryeza e rrumbullaktë, organizuar nga Këshilli Evropës, Shkup, 2016, 

           Mekanizmat e kontrollit të policisë.

- Pjesëmarja në Gjykimin e simuluar, OSBE, Shtip, 2016. 

- Shkëmbimi i praktikave në lidhje me teknikat e vlerësimit të programeve  

           studimore dhe zbatimin e tyre në praktik, Proekt i finansuar nga Bashkimi

           Europian, 2017;

- Klubi debativ në Fakultetin Juridik, 2017;

- Proekt i OSBE-së dhe Ambasada e SHBA-së, Gjykimi i simuluar, Shtip, 2017.

- Kuvendi i R.Maqedonise, ligji OTA- Agjencioni per pergjimet elektronike, 

ekspert formimi i sherbimit -2018.

- Ambasada e SHBA-së, Roli i ekspertizave gjatë zhvillimit të procedurës penale, 

Shkup, 2018. 

- The New Proposal of the Role of Ombudsman in Macedonia, Conferenc of Law 

Faculty, State University of Tetova, 2018 

- Kuvendi i R.Maqedonisë së Veriut, ligji mbi Shërbimin e Sigurisë Nacionale, 

ekspert formimi i sherbimit -2018

- The function and structure to service OTA, 2018. 

- Gjykimi i simuluar, Shtip, 2018.

- IPA –Procect, Strengthening of the penitentiary system and the probation servis, , 
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2019.

- Project (CERT)-, UTTAH University, Community Emergence Response Team, 

2019. 

- Proekt - EIPA- European Intsitute of Public Administration & European Center 

for Judges and Lawyer, Metodat e Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit, 2019. 

- OJQ-Metamorfoza, Mekanizmat e Brendshmëm policor të Llogaridhënies, 

prezentim, 2019. 

- Aspects of the Europian Integration of Eastern Europe and Ballkans, Institute for 

Political and International Studies, 2019

- Proekt i OSBE-së dhe Ambasada e SHBA-së, Gjykimi i simuluar, Shtip, 2019

- Aspects of the European integration of Eastern Europe and the Balkans, Institute 

for political and international studies, 2019.

- Europian center for Judges and Lawyers, 2019.

- Europian Parliament-Europe House, Study visit to North Macedonia, 2020;

- National  Convention  on  the  Europian  Union  in  the  Republic  of  North  Macedonia,  

Security in the time of Pandemics, 2020;

- Partnership  Justicia,  Regaining  Citizen  Trust,  Mediations  in  Macedonia,  proect  of  

Europian Union, 2020

- OSCE-UNODC workshop on organized crime, confiscation and social re-use of 

assets, UN, 2020.

- EPI, (Europian Policy Institute), project, Zhvillimi i ndërmjetësimit, 2020. 

- Parlamenti  si  institucion  themelor  i  së  drejtës  parlamentare,  Parlamenti  i  RMV-së,  

2021

- EPI, (Europian Policy Institute), projekt, Drejtësija për fëmijët, 2021

- Conferenca Ndërkombëtare, Online, zgjedhja e konflikteve me Ndërmjetësimin,  

Mexico, 2021. 

- Debatë Online – përforcimi i kapaciteteve mes sektorit joqeveritar dhe 

institucionevenë luftë   kundër  korrupcionit,  USAID projekt  në  Maqedonin e  

Veriut, OJQ Multikultura, 2021.

Kandidati prof. dr. Qebir Avziu, ka publikuar këto punime shkencore:

- Verzionet dhe pyetjet e arta tё kriminalistikёs, revista shkencore, Centrum, 2016;

- Controversies Between External and Internal Police Control in FYROM, Tirana, 2016;

- Profiling  as  modern  methods  of  Investigation,  CSARA-  PENTZA,  Montenegro,  2016

www.csara.eu, COBISS.
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- Ligji i ri mbi shërbimet sprovuese të R.Maqedonisë, Justicia, 2016;

- Taktika  dhe  teknika  e  pyetjes  së  të  pandehurit,  Centrum,  2017,  Impact  factor,

www.centrum.mk /nr.7/2017  

- Roli  i  Kontrollit  te  brendshem  në  detektimin  e  keqperdorimeve  policore,  Vizioni,  2018.

(EBSCO).(www.visionsmagazine.org).

- Organizimi dhe funksionimi i kontrollit te brendshem policor ne R.Maqedonise, AAB, 2018.  

- The  organization  of  Police  Internal  Control  in  Macedonia,  2018,  Zbornik,  Fakulteti  Juridik,

Justiniani I, Shkup; 

- Fenomenologjia  e  Krimit  të  Organizuar,  2018,  Centrum,   Impact  factor,  www.centrum.mk,

/nr.10/2018.   

- The New Model of Police Internal Control in Macedonia, Justicia, 2018,

- Luftimi i kriminalitetit jokonvencional me mjete jokonvencionale ekstradimi i shtetasve te vendit,

Intellectual association  democratic club 2019.

- Mbrojtja  kushtetuese  e  të  drejtave  dhe  lirive  personale  të  njeriut  dhe  qytetarit  në  maqedoni,

Intellectual association  democratic club 2018.

- Terrorisms and participation in foreign military (Casy study North Macedonia). Zagreb, 2019.

- The new tactics to inquiry the suspect  and witness,  Centrum, 2019,  www.  Centrum.com.mk,

Impact factor.  

- The new model of Mechanisms of Police External Control in North Macedonia, Justicia, 2019. 

- Të drejtat e personave të arrestuar, gjatë procedurave policore, Centrum, 2019, impakt faktor.

- Methods and techniques for revealing latent fingerprints, Justicia, 2020.  

- Drugs and types of drugs,  Centrum, 2020, impakt factor;

- The new strategic definitions of Europol”, Vizioni, shkup, 2020.

- Investigations of the homicide,  Centrum, 2020, impakt factor;

- Comparative internal examination Police control in the fight against crime”, Shkup, 2021.

Kandidati prof. Dr. Qebir Avziu ka marrë pjesë në këto konferenca shkencore 

(2016- 2021):

- Konfereneca në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Juridik, 2016;

- Tryeza e rrumbullaktë, organizuar nga Këshilli Evropës, Shkup, 2016,                   

   Mekanizmat e kontrollit të policisë.

- Pjesëmarja në Gjykimin e simuluar, OSBE, Shtip, 2016. 

- Shkëmbimi i praktikave në lidhje me teknikat e vlerësimit të programeve studimore dhe   

   zbatimin e tyre në praktik, Proekt i finansuar nga Bashkimi Europian, 2017;

- Klubi debativ në Fakultetin Juridik, 2017;
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- Proekt i OSBE-së dhe Ambasada e SHBA-së, Gjykimi i simuluar, Shtip, 2017.

- Kuvendi i R.Maqedonise, ligji OTA- Agjencioni per pergjimet elektronike,            

   ekspert formimi i sherbimit -2018.

- Ambasada e SHBA-së, Roli i ekspertizave gjatë zhvillimit të procedurës penale, 

Shkup, 2018. 

-The New Proposal of the Role of Ombudsman in Macedonia, Conferenc of Law 

  Faculty, State University of Tetova, 2018 

- Kuvendi i R.Maqedonisë së Veriut, ligji mbi Shërbimin e Sigurisë Nacionale, 

  ekspert formimi i sherbimit -2018

- The function and structure to service OTA, 2018. 

- Gjykimi i simuluar, Shtip, 2018.

- IPA –Procect, Strengthening of the penitentiary system and the probation servis, , 

  2019.

- Project (CERT)-, UTTAH University, Community Emergence Response Team, 2019. 

- Proekt - EIPA- European Intsitute of Public Administration & European Center for  

  Judges and Lawyer, Metodat e Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit, 2019. 

-OJQ-Metamorfoza, Mekanizmat e Brendshmëm policor të Llogaridhënies, prezentim,   

  2019. 

- Aspects of the Europian Integration of Eastern Europe and Ballkans, Institute for   

  Political and International Studies, 2019

- Proekt i OSBE-së dhe Ambasada e SHBA-së, Gjykimi i simuluar, Shtip, 2019

- Aspects of the European integration of Eastern Europe and the Balkans, Institute  for  

  political and international studies, 2019.

- Europian center for Judges and Lawyers, 2019.

- Europian Parliament-Europe House, Study visit to North Macedonia, 2020;

- National Convention on the Europian Union in the Republic of North Macedonia,  

  Security in the time of Pandemics, 2020;

- Partnership Justicia, Regaining Citizen Trust, Mediations in Macedonia, proect of  

   Europian Union, 2020

- OSCE-UNODC workshop on organized crime, confiscation and social re-use of assets,  

   UN, 2020.

- EPI, (Europian Policy Institute), project, Zhvillimi i ndërmjetësimit, 2020. 

- Parlamenti si institucion themelor i së drejtës parlamentare, Parlamenti i RMV-së, 2021

- EPI, (Europian Policy Institute), projekt, Drejtësija për fëmijët, 2021

- Conferenca Ndërkombëtare, Online, zgjedhja e konflikteve me Ndërmjetësimin,   

  Mexico, 2021. 
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- Debatë Online – përforcimi i kapaciteteve mes sektorit joqeveritar dhe institucioneve në 

  luftë  kundër korrupcionit, USAID projekt në Maqedonin e Veriut, OJQ Multikultura, 

  2021.

4. Të dhëna për veprimtarinë profesionale – aplikative (2016-2021)

Kandidati,  prof.  dr.  Qebir  Avziu,  veprimtarinë  profesionale  -  aplikative  dhe  aktivitete  të  

ekspertizës e ka zhvilluar si vijon:

- Shef i programit studimor të kriminalistikës 2015;

- Dekan i Fakultet Juridik në Universitetin e Tetovës, 2019

- Anëtar në grupin e ekspertëve për përgatitjen e ligjin për Shërbimin Tekniko-Operativ;

- Kryetar i komisionit mbikëqyrës të dhomës së ndërmjetësuesve të R.Maqedonisë së Veriut;

- Nënkryetar i Shoqatës së Juristëve Shqiptarë të R.M.V-së. 

- Dekan i Fakultetit Juridik në Universitetin e Tetovës, 2019; 

- Anëtarë i Dhomës së Ndërmjetësuesve në R.M.V.

- Anëtarë i Revistës “Kazneno Pravo i Kriminologija”

- Anëtarë i Revistës shkencore “Justicia”  

- Anëtarë i Revistës shkencore “Centrum”

- Anëtarë i MAFS-Akademia e shkencave forenzike të Mediteranit

- Anëtar i Shoqatës Botërore të Kriminalistëve 

- Anëtar i Asociacionit Botëror të Policisë

- Anëtar i bordit shkencor në Akademin policore të Kroacisë

- Anëtar i bordit të Institutit të Bioetikës së R.M.V-së

- Anëtar në komisionin për zgjedhje në titull inordinar të kandidates doc dr. Arta Bilalli

5. Të dhëna për veprimtarinë me interes më të gjerë (2016 - 2021)

Prof. dr. Qebir Avziu është:

- Pjesë e stafit editorial të revistës shkencore JUSTICIA.

Kandidati në fjalë bashkë me fletaplikimin 02-13 të datës 14.04.2021 ka dorëzuar edhe: 

- Vendimin e zgjedhjes në thirrjen mësimore-shkencore Inordinar; 

- Diplomë për gradën shkencore doktor i shkencave juridike; 

- Biografi e shkurtër; 

- Listë të punimeve shkencore dhe publikimeve profesionale të botuara, si dhe kopje të punimeve 

të publikuara (2016-2021); 

- Punimin të doktoraturës; 

- Certifikatë nga libri amë i të lindurve; 

- Certifikatë e shtetësisë; 

- Vërtetimin për njohjen e gjuhës angleze, të lëshuar nga British Council
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PROPOZIM - VENDIM

Komisioni recensues, pas shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatit, duke u mbështetur në vlerësimet e

paraqitura  në  këtë  raport,  si  dhe  duke  marrë  për  bazë  mbindërtimin  dhe  përvojën  profesionale  të

kandidatit, ka nderin që Këshillit mësimor - shkencor të Fakultetit Juridik, t’i propozojë që prof. dr. Qebir

Avziu  të  zgjidhet  PROFESOR ORDINAR për  fushën  E drejta  penale  50804  dhe  fushën  Teoria  e

përgjithshme e Kriminalsitikës 51600. Komisioni recensues vlerëson se kandidati në fjalë ka kualitete

shkencore dhe profesionale, 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, si dhe aktet e tjera normative, për t’u zgjedhur në

këtë thirrje mësimore-shkencore. 

Tetovë, 14. 12. 2021               A n ë t a r ë t  e  K o m i s i o n i   R e   c e n s u e s:  

1. Prof. Dr. Naser Ademi, kryetar_________________

2.     Prof. Dr.Bashkim Selmani, anëtar_____________

3. Prof. Dr. Mersim Maksuti, anëtar_______________
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SH T O J C Ë

PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJE-RIZGJEDHJE NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE
DHE MËSIMORE-PROFESIONALE

KANDIDATI:   QEBIR ENVER AVZIU

INSTITUCIONI: FAKULTETI JURIDIK, UNIVERSITETI I TETOVËS

FUSHA : E drejta penale 50804 dhe fushën Teoria e përgjithshme e Kriminalsitikës 
51600.

TITULLI: PROFESOR ORDINAR 

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

Nr. rendor EMRI I AKTIVITETIT Pikët
1. Mbajtja e ligjëratave (lëndët në ciklin e parë të

studimeve)
1.1. Kriminalistikë 2x15x5x0.04=6
1.2. E drejta policore 2x15x5x0.04=6
1.3. Krimi i organizuar 3x15x5x0.04=9
2. Mbajtja e ushtrimeve (lëndët në ciklin e parë të

studimeve)
2.1. Kriminalistikë 1x15x5x0.03=2.25
2.2. E drejta policore 1x15x5x0.03=2.25
2.3. Krimi i organizuar 1x15x5x0.03=2.25
3. Mbajtja e ligjëratave (lëndët në ciklin e dytë të

studimeve)
3.1. Kriminalistikë 2x15x5x0.05=7.5
3.2. E drejta e procedurës penale-krahasimore 2x15x5x0.05=7.5
4. Konsultime me studentë
4.1. Kriminalistikë 

E drejta policore
Krimi i organizuar

15x5x3x0.002=0.45

5. E drejta policore 10x1=10
5.1. Krimi i organizuar 10x1=10
6. Mentor i magjistraturave
6.1. 30 30x2=60
7. Anëtar komisioni për vlerësim dhe mbrojtje të

doktoraturës
7.1. 3 kandidat 3x2=6
8. Mentor i doktoraturave
8.1. 1 kandidat 1x3=3
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9. Recensentë në librin universitar
9.1. -  Prof.  dr.  Naser  Etemi,  ”Taktika  kriminalstike,  Arberia

Design, 2019
4

9.2. - Recensent  i  fjalorit  terminologjik juridik,  të  autorit
Prof.dr. Afrim Osmani, Shkup, 2020.

4

9.3.
9.4.
9.5.

GJITHSEJ 100.2

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Nr. 
rendor

EMRI I AKTIVITETIT Pikët

1. PJESËMARRJA NË PROJEKTE
1.1.

-  Shkëmbimi  i  praktikave  në  lidhje  me  teknikat  e
vlerësimit të programeve studimore dhe zbatimin e tyre
në  praktik,  Proekt  i  finansuar  nga Bashkimi  Europian,
2017;
- Klubi debativ në Fakultetin Juridik, 2017;
Pjesëmarja në Gjykimin e simuluar, OSBE, Shtip, 2016
-  Tryeza  e  rrumbullaktë,  organizuar  nga  Këshilli
Evropës,  Shkup,  2016.  Mekanizmat  e  kontrollit  të
policisë.
- Gjykimi i simuluar, Shtip, 2017.
-Kuvendi  i  R.Maqedonise,  ligji  OTA-  Agjencioni  per
pergjimet elektronike, ekspert formimi i sherbimit -2018.
-Ambasada  e  SHBA-së,  Roli  i  ekspertizave  gjatë
zhvillimit të procedurës penale, Shkup, 2018. 
-The  New  Proposal  of  the  Role  of  Ombudsman  in
Macedonia, Conferenc of Law Faculty, State University
of Tetova, 2018 
- Kuvendi i R.Maqedonisë së Veriut, ligji mbi Shërbimin
e Sigurisë Nacionale, ekspert formimi i sherbimit -2018
- The function and structure to service OTA, 2018. 
-Gjykimi i simuluar, Shtip, 2018.
-Strengthening  of  the  penitentiary  system  and  the
probation servis, IPA –Procect, 2019. 
-Community  Emergence  Response  Team  (CERT)-
Project, UTTAH University, 2019. 
-EIPA-  European Intsitute  of  Public  Administration  &
European  Center  for  Judges  and  Lawyer,  Metodat  e
Ndërmjetësimit dhe Arbitrazhit, 2019. 
-OJQ-Metamorfoza, Mekanizmat e Brendshmëm policor
të Llogaridhënies, prezentim, 2019. 
-Aspects of the Europian Integration of Eastern Europe
and  Ballkans,  Institute  for  Political  and  International
Studies, 2019
-Gjykimi i simuluar, Shtip, 2019
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-Aspects of the European integration of Eastern  
     Europe and the Balkans, Institute for political and
international studies, 2019.
-Europian center for Judges and Lawyers, 2019.
-Europian Parliament-Europe House, Study visit to North
Macedonia, 2020;
-National  Convention  on  the  Europian  Union  in  the
Republic  of  North Macedonia,  Security  in  the  time of
Pandemics, 2020;
-Partnership  Justicia,  Regaining  Citizen  Trust,
Mediations  in  Macedonia,  proect  of  Europian  Union,
2020
-OSCE-UNODC  workshop  on  organized  crime,
confiscation and social re-use of assets, UN, 2020.
-EPI,  (Europian  Policy  Institute),  project,  Zhvillimi  i
ndërmjetësimit, 2020. 
-Parlamenti  si  institucion  themelor  i  së  drejtës
parlamentare, Parlamenti i RMV-së, 2021
-EPI, (Europian Policy Institute), projekt, Drejtësija për
fëmijët, 2021

1.2. PJESËMARRJA NË KONFERENCA SHKENCORE
DHE SIMPOZIUME VENDORE, REGJIONALE

DHE NDËRKOMBËTARE 
1.3. Pjesëmarrje  në  konferencë  ndërkombëtare,  organizuar

nga Fakulteti Juridik Tiranë, “- Controversies Between
External and Internal Police Control in  Macedonia,
Tirana, e mbajtur në Tiranë, në vitit 2016.

2

1.4. Pjesëmarrje  në  konferencë  shkencore  ndërkombëtare,
organizuar  nga  fakulteti  juridik  pranë UT-së,  me temë
“-“Fenomenologjia e Krimit të Organizuar”, e mbajtur në
Tetovë më 18 nëntor të vitit 2016.

2

1.5. Pjesëmarrje  në  konferencë  shkencore  ndërkombëtare,
organizuar  nga  fakulteti  i  sigurisë  pranë  Universitetit
Shën.  Kliment  Ohridski,  me  temë  “COMPUTER
CRIME (CYBERCRIME)  AS
NONCONVENTIONAL CRIME”, e mbajtur në Ohër
më 4 dhe 5 qershor të vitit 2017. 

2

1.6. Pjesëmarrja në konferencë ndërkombëtare që u mbajt në
Tetovë,  organizuar  nga  UT-Fakulteti  juridik  më  18-19
tetor 2018 me temë: “Mekanizmat e kontrollit policor. 

2

1.7. Pjesëmarrje  në  konferencë  ndërkombëtare,  organizuar
nga  Akademia  policore  -  Zagreb  “KEEPING  PACE
WITH SECURITY CHALLENGES – WHERE DO
WE  STAND?“,  me  temë  “Terrorism  and
participation  in  foreign  military  (case  study
Macedonia)”,  e mbajtur në Zagreb-Kroaci  më 15 prill
2019.

2

1.8. Pjesëmarrje  në  konferencë  ndërkombëtare,  organizuar
nga  Universiteti  i  Tetovës-Fakulteti  Juridik

2

11



“International  Scientific  Conference  of  Law
“European Perspective of the Western Balkans“, me
temë “THE NEW EUROPOL STRATEGY 2020+”, e
mbajtur në Tetovë, 13-15 nëntor 2019.

2. ARTIKUJ ME REZULTATE ORIGJINALE
SHKENCORE/PROFESIONALE, TË
PUBLIKUARA NË KONFERENCA

NDËRKOMBËTARE ME PROCEEDINGS ME
BORD REDAKTUES NDËRKOMBËTAR, NË

REVISTA NDËRKOMBËTARE 
5.1. Në  revistën  shkencore  ndërkombëtare  PENTZA

Profiling as modern methods of Investigation, CSARA-
PENTZA, 2016.

3

5.2. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM nr.7, 
-Taktika dhe teknika e pyetjes së të pandehurit, Shkup,
2016

3

5.3. Në revistën shkencore ndërkombëtare  Vizioni, publikon
punimin shkencor me temë: “Verzionet dhe klasifikimi
i tyre, Shkup, 2017.

3

5.4. CONFERENCE  PROCEEDING  –  International
scientific  conference  “SECURITY CONCEPT  AND
POLICIES – NEW GENERATION OF RISCS AND
THREATS”,  Ohër, 04-05 qershor 2017,  Vëllimi III,
është  publikojnë punimin në koautërësi  të  prof.  dr.
Qebir Avziu dhe prof. dr. Afrim Osmani “Computer
crime (cybercrime) as nonconventional crime”. 

3

5.5. Në revistën shkencore ndërkombëtare  VIZIONE nr.29,
në  koautorësh  me  prof.  dr.  Qebir  Avziu  dhe  prof.  dr.
Afrim Osmani  publikojnë  punimin  shkencor  me temë:
“ТHE  ROL  OF  INTERNAL  CONTROL  TO
DETECT  THE  POLICE  MISCONDUCT  IN
REPUBLIC OF MACEDONIA”, Shkup, 2018

3

5.6. Në  revistën  shkencore  ndërkombëtare  CENTRUM
nr.9/2018, në koautorësI me prof. dr. Qebir Avziu, prof.
dr. Afrim Osmani dhe mr.sc. Nazmije Shaqiri publikojnë
punimin  shkencor  me  temë:  “MBROJTJA
KUSHTETUESE  E  TË DREJTAVE  DHE LIRIVE
PERSONALE TË NJERIUT DHE QYTETARIT NË
MAQEDONI”, Shkup, 2018

3

5.7. Në  revistën  shkencore  ndërkombëtare  CENTRUM
nr.10/2018, në koautorësi me prof. dr. Qebir Avziu prof.
dr. Afrim Osmani dhe mr.sc. Nazmije Shaqiri publikojnë
punimin shkencor me temë: “FENOMENOLOGJIA E
KRIMIT TË ORGANIZUAR”, Shkup, 2018.

3

5.8. Në  revistën  shkencore  ndërkombëtare  CENTRUM
nr.11/2019, në koautorësi me prof. dr. Qebir Avziu dhe
prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me
temë:  “TAKTIKA  E  PYETJES  SË  TË
PANDEHURIT DHE  DËSHMITARËVE”,  Shkup,
2019.

3

5.9. Në revistën shkencore ndërkombëtare  VIZIONE nr.33,
prof.  dr.  Afrim  Osmani  dhe  prof.  dr.  Qebir  Avziu
publikojnë  punimin  shkencor  me  temë:  “LUFTIMI  I

3
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KRIMINALITETIT  JOKONVENCIONAL  ME
MJETE  JOKONVENCIONALE  -  EKSTRADIMI  I
SHTETASVE TE VENDIT”, Shkup, 2019.

5.10. Në CONFERENCE PROCEEDING  –  International
scientific  and  professional  conference  –  6th Zagreb
Police  college  research  days  “Keeping  pace  with
security challenges – where do we stand”, Croatia, 5th

April  2019,  publikojnë punimin  shkencor  në
koautërësi  mes prof.  dr.  Qebir  Avziu dhe  prof.  dr.
Afrim  Osmani “Terrorism  and  participation  in
foreign military – a case study of North Macedonia”. 

3

5.11. Në revistën shkencore ndërkombëtare  VIZIONE nr.35,
në koautorësi prof. dr. Afrim Osmani dhe prof. dr. Qebir
Avziu  publikojnë  punimin  shkencor  me  temë:  “THE
NEW STRATEGIC DEFINITIONS OF EUROPOL”,
Shkup, 2020.

3

5.12. Në  revistën  shkencore  ndërkombëtare  CENTRUM
nr.13/2020,  në  koautorësi  prof.  dr.  Qebir  Avziu   dhe
prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me
temë: “Drogat dhe llojet e drogave”, Shkup, 2020.

3

5.13. Në  revistën  shkencore  ndërkombëtare  CENTRUM
nr.14/2020,  në  koautorësi  prof.  dr.  Qebir  Avziu   dhe
prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me
temë: “hetimi i vrasjeve”, Shkup, 2020.

3

5.14. Në revistën shkencore ndërkombëtare  VIZIONE nr.36,
në koautorësi prof. dr. Qebir Avziu dhe prof. dr. Afrim
Osmani  publikojnë  punimin  shkencor  me  temë:
“Comparative internal examination Police control in
the fight against crime”, Shkup, 2021.

3

GJITHSEJ 59

VEPRITMARI PROFESIONALE - APLIKATIVE
Nr. rendor EMRI I AKTIVITETIT: Pikët
1. LIBRA TË BOTUAR
1.1.

Hyrje në kriminalsitikë 2019
10

1.2.

                                                                               GJITHSEJ
10

VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË
Nr. rendor EMRI I AKTIVITETIT Pikët 
1. ANËTAR I BORDEVE SHKENCORE DHE GRUPEVE TË

EKSPERTËVE
1.1. Anëtarë i redaksisë së revistës shkencore ndërkombëtare JUSTICIA 1
1.2. Anëtar në grupin e ekspertëve për përgatitjen e ligjin për ATO 1
1.3. Anëtar i dhomës së ndërmjetësuesve në RMV 1
1.4. Anëtar i shoqatës të së drejtës penale dhe kriminologji në Maqedoni 1
1.5. Anëtar në komisionin për mbrojtje të punimit të doktoraturës së kandidatit

Anton Bardhaj
1
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1.6. Anëtar në komisionin për zgjedhje në titull inordinar të kandidates doc dr.
Arta Bilalli dhe Jetmire Zeqiri.

2

2. PËRGJEGJËS DEPARTAMENTI
2.1. Përgjegjës i programit studimor të KRIMINALISTIKËS, pranë fakultetit

juridik-UT, 2015-2019 dhe 
Dekan i fakultetit Juridik.

1
1

2.2. Anëtar i këshillit mësimor-shkencor të fakultetit juridik 1
GJITHSEJ 10

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË 
THIRRJEN

Pikët

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 100
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 125
VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 10
VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 10

GJITHSEJ 245

Tetovë, 14.12.2021

ANËTARË TË KOMISIONIT RECENSUES:

 Prof. Dr. Naser Ademi, kryetar____________________

 Prof. Dr. Bashkim Selmani, anetar__________________

  Prof. Dr. Mersim Maksuti, anëtar_____________________

14
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Deri te: 

KËSHILLI MËSIMOR-SHKENCOR I FAKUTLETI JURIDIK 

 

 

RAPORT I KOMISIONIT RECENSUES 

për zgjedhjen - rizgjedhjen e mësimdhënësit në të gjitha thirrjet mësimore - shkencore në lëmin E 

drejta penale, Kriminologji (50804, 50826 nga klasifikimi i sferave, fushave dhe lëmenjve 

shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit) 

 

Në bazë të Vendimit për formimin e Komisionit recensues me nr.13-1191/1 të datës 

13.12.2021 nga Këshilli mësimor - shkencor i Fakultetit Juridik në përbërje:  

 

1. Prof. dr. Naser Ademi (kryetar) - profesor ordinar në Fakultetin Juridik të 

Universitetit të Tetovës; 

2. Prof. dr. NikollaTupanqeski (anëtar) - profesor ordinar në Fakultetin Juridik 

Justinijani I të Universitetit shënKiril dhe Metodi;  

3. Prof. dr. Mersim Maksuti (anëtar) - profesor ordinar në Fakultetin Juridik të 

Universitetit të Tetovës.  

 

Në lidhje me Konkursin i shpallur më datë 01.12.2021 në gazetën “Koha”, “Слободенпечат” 

dhe në faqen zyrtare të Universitetit të Tetovës (www.unite.edu.mk/konkurse) për zgjedhje-

rizgjedhje të një mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në lëmin E drejta 

penale, Kriminologji (50804, 50826 nga klasifikimi i sferave, fushave dhe lëmenjve 

shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit), komisioni recensues 

pas shqyrtimit të dokumentacionit për aplikim, konstatoi se: në konkursin për zgjedhje-rizgjedhje 

të një mësimdhënësi në lëmin E drejta penale, Kriminologji (50804, 50826 nga klasifikimi i 

sferave, fushave dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të 

Fraskatit), u paraqit një kandidat: 

 

- Prof. dr. Afrim Osmani, i lindur më 06.07.1980 në f.Cërnilishtë-Dollnen (Prilep), 

shtetas i Republikës së Maqedonisë së Veriut, me numër aplikimi 040213 të datës 

02.12.2021. 
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Komisioni recensues, pas shqyrtimit të dokumentacionit në lidhje me konkursin, titullit të 

lartpërmendur ia paraqet këtë përshkrim: 

 

1. Të dhenar biografike për kandidatin  

 Prof. dr.Afrim Osmani ka lindur më 06.07.1980 në fshatin Cërnilishtë të Komunës së 

Dollnenit-Prilep. Shkollimin fillor ka krye në vetëlindje, ndërsa shkollën e mesme në “Zef Lush 

Marku” në Shkup në vitin 1998. Në vitin 1998/99 u regjistrua në Fakultetin Juridik në 

UniversitetinShën Kiril dhe Metodi, dhenë dhjetor të vitit 2002 mbaroi studimet dhe morri 

titullin Jurist i Diplomuar. 

 Pas përfundimit të studimeve universitare të drejtësisë, kandidatipo të njëjtin vit i filloi 

studimet e Magjistraturës në Fakultetin Juridik-Justinijani i parë të Universitetit Shën Kiril dhe 

Metodi, në programin studimor mbi të drejtën penale dhe shkencat kriminologjike. Kandidati në 

prill të vitit 2006 e mbrojti temën e magjistraturës me titull: “Sistemi i sanksioneve penalo-

juridike në legjislacionin penal të Republikës së Maqedonisë dhe të Republikës së 

Shqipërisë” nën mentorimin e prof. dr. VlladoKambovski. 

 Pas kryerjes së ciklit të dytë të studimeve (magjistraturës), kandidati regjistron në 

studime të doktoratës në Universitetin “Shën Kiril dhe Metodi” në Shkup, në Fakultetin Juridik-

Justinijani i parë, nën udhëheqjen e mentoritakademikprof. dr. VlladoKambovski. Më 9prill2010 

mbron disertacionin e doktoratës me titull: “Sistemi i sanksioneve në të drejtën Islame”, para 

komisionit pesë anëtarësh të këtij institucioni dhe merr titullin doktor i shkencave juridike.  

 Në bazë të dokumentacionit të dorëzuar, kandidati Afrim Osmani posedon edhe thirrje 

mësimore-shkencoreinordinarme Vendim të lëshuar nga Fakulteti Juridik të Universitetit të 

Tetovësmenr. 04-3623/1të datës 29.09.2016. 

 Përvoja profesionale e kandidatit Afrim Osmani është siç vijon: pas kryerjes së Fakultetit 

Juridik në vitin 2002 punësohet si kryeshef në njësinë rajonale të ministrisë së drejtësisë-Qendër 

(2003-2007).  

 Nga viti 2007-2010 angazhohet si asistent në Universitetin e parë privat FON-Shkup, më 

pas mbrojtjes së doktoraturës në vitin 2010, në qershor merr titullin e docentit dhe mbulon lëndët 

nga lëmia penalo-kriminologjike si ligjërues. 

Pozitën e ligjëruesit, pranë Universitetit të parë privat FON e mban deri në fund të muajt 

dhjetor të vitit 2012, me çka edhe prej ku transferohet në fakultetin Juridik pranë Universitetit të 

Tetovës. Në fakultetin juridik, më pas merr thirrjen shkencore inordinar (i asocuar) në 29 shtator 

të vitit 2016. 
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2. Të dhëna për veprimtarinë mësimore – shkencore (2016-2021) 

Në vitin 2016 zgjidhet në thirrjen mësimore-shkencore Inordinar (i asocuar)  për lëndët: 

E drejta penale ndërkombëtare,Kriminologji dhe Penologji(vendimi nr. 04-3623/1, data 

29.09.2016). Nga ky vit akademik ka realizuar ligjërata edhe në lëndët në ciklin e dytë të 

studimeve: Kriminologji dhe lëndën Penologji, ndërsa në ciklin e tretë ka realizuar ligjërata për 

lëndët: Historia e marrëdhënieve ndërkombëtare të RM-së dhe Konstitucionalizmi. 

Kandidati prof. dr. Afrim Osmani është autor i librave: 

- Penologjia, e botuar në vitin 2017 nga shtëpia botuese FURKAN ISM; 

- Fjalori Terminologji Juridik(maqedonisht-shqip dhe shqip-maqedonisht), i botuar në vitin 

2020 nga shtëpi botuese FURKAN ISM. 

 

Kandidati prof. dr. Afrim Osmani është recensentë i disa publikimeve dhe librave: 

- Ko-recensentë i librit universitar “Hyrje në kriminalistikë“të autorit prof. dr. 

QebirAvziu, i botuar në vitin 2019; 

- Ko-recensent i librit të autorit Mr. Valdet Xhaferi “Veprat penale dhe ekzekutimi i 

sanksioneve në të drejtën penale islame dhe në të drejtën penale bashkëkohore – 

analizë komparative”, Tetovë, 2016. 

- Recensent i librit “E drejta” – zgjedhor për vitin e III dhe IV të arsimit të mesëm 

profesional drejtimi ekonomiko-juridik dhe tregtar të autorëve VlladoGërnqarevski dhe 

JasnaBaçovskaNediq. 

- Recensent i librit “E drejta transportuese dhe sigurimi” për vitin e  IV – drejtimi 

komunikacion – teknik për transport dhe shpedicion të autorëve CvetankaRastiq dhe 

GordanaKozhuvarovska. 

- Korecensentë i librit “Religjioni si faktor i parandalimit të kriminalitetit”, të autorit 

Mr. SemirFetai, 2020. 

 

3. Të dhëna për veprimtarinë shkencore – hulumtuese (2016-2021) 

- Prof. dr. Afrim Osmani, gjatë viteve 2020 dhe 2021 ka marr pjesë në projektin shkencor 

dhe hulumtues i organizuar nga The CenterforInternational Legal Cooperation (CILC) 

wascontracted by the NetherlandsMinistryofForeignAffairs (MFA) to implement the 

project “Enhancing the efficiency, accountabilityandtransparencyof the JudicialCouncil 

in NorthMacedonia”, në cilësinë e ekspertit vendor.  



4 
 

 

Kandidati prof. dr. Afrim Osmani ka publikuar këto punime shkencore: 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM, në koautorësi me prof dr. 

MerselBilallipublikojnë punimin shkencor me temë: GJEOPOLITIKA RAJONALE 

BALKANIKE DHE GAZSJELLËSI-gazsjellësi në Evropën juglindore, Shkup, 2016 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM nr.6, në koautorësi me sociologen 

(Ma candidate) Hankush Osmani publikojnë punimin shkencor me temë: 

PJESËMARRJA INSTITUCIONALE E GRUAS NË BALLKAN – SFIDAT DHE 

PERSPEKTIVAT, Shkup, 2016 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM, nr.7, publikon punimin shkencor me 

temë: “SHËRBIMI SPROVUES NË RM-së – SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT”, 

Shkup, 2017. 

- Në CONFERENCE PROCEEDING – International scientific conference 

“SECURITY CONCEPT AND POLICIES – NEW GENERATION OF RISCS AND 

THREATS”, Ohër, 04-05 qershor 2017, Vëllimi III, publikojnëpunimin në 

koautërësitë prof. dr. QebirAvziu dhe prof. dr. Afrim Osmani “Computer crime 

(cybercrime) as nonconventional crime”.  

- Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE nr.29, në koautorësh me prof. dr. 

QebirAvziu dhe prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me temë: “ТHE 

ROL OF INTERNAL CONTROL TO DETECT THE POLICE MISCONDUCT IN 

REPUBLIC OF MACEDONIA”, Shkup, 2018 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM nr.9/2018, në koautorësi me prof. dr. 

QebirAvziu, prof. dr. Afrim Osmani dhe mr.sc. NazmijeShaqiripublikojnë punimin 

shkencor me temë: “MBROJTJA KUSHTETUESE E TË DREJTAVE DHE LIRIVE 

PERSONALE TË NJERIUT DHE QYTETARIT NË MAQEDONI”, Shkup, 2018 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM nr.10/2018, në koautorësi me prof. 

Dr. QebirAvziu prof. Dr. Afrim Osmani dhe mr.sc. NazmijeShaqiripublikojnë punimin 

shkencor me temë: “FENOMENOLOGJIA E KRIMIT TË ORGANIZUAR”, Shkup, 

2018. 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM nr.11/2019, në koautorësi me prof. 

dr. QebirAvziu dhe prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me temë: 

“TAKTIKA E PYETJES SË TË PANDEHURITDHE DËSHMITARËVE”, Shkup, 

2019. 
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- Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE nr.33, prof. dr. Afrim Osmani dhe prof. 

dr. QebirAvziupublikojnë punimin shkencor me temë: “LUFTIMI I 

KRIMINALITETIT JOKONVENCIONAL ME MJETE JOKONVENCIONALE - 

EKSTRADIMI I SHTETASVE TE VENDIT”, Shkup, 2019. 

- Në CONFERENCE PROCEEDING – International scientific and professional 

conference – 6th Zagreb Police college research days “Keeping pace with security 

challenges – where do we stand”, Croatia, 5th April 2019, 

publikojnëpuniminshkencor në koautërësi mes prof. dr. QebirAvziu dhe prof. dr. 

Afrim Osmani “Terrorism and participation in foreign military – a case study of 

North Macedonia”.  

- Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE nr.35, në koautorësi prof. dr. Afrim 

Osmani dhe prof. dr. QebirAvziupublikojnë punimin shkencor me temë: “THE NEW 

STRATEGIC DEFINITIONS OF EUROPOL”, Shkup, 2020. 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM nr.13/2020, në koautorësi prof. dr. 

QebirAvziu dhe prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me temë: “Drogat 

dhe llojet e drogave”, Shkup, 2020. 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM nr.14/2020, në koautorësi prof. dr. 

QebirAvziu dhe prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me temë: “hetimi i 

vrasjeve”, Shkup, 2020. 

- Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE nr.36, në koautorësi prof. dr. 

QebirAvziu dhe prof. dr.Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me temë: 

“Comparative internal examination Police control in the fight against crime”, 

Shkup, 2021. 

 

Kandidati prof. dr. Afrim Osmani ka marrë pjesë në këto konferenca 

shkencore(vendore dhe ndërkombëtare) (2016-2021): 

- Pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Asociacioni për afirmimin e 

gruas, me temë “PJESËMARRJA INSTITUCIONALE E GRUAS NË BALLKAN – 

SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT, e mbajtur në Shkup më 15 tetor të vitit 2016. 

- Pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare, organizuar nga fakulteti juridik 

pranë UT-së, me temë “LIGJI I RI MBI SHËRBIMIN SPROVUES NË RM-SË – 

SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT”, e mbajtur në Tetovë më 18 nëntor të vitit 2016. 
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- Pjesëmarrje në konferencë shkencore ndërkombëtare, organizuar nga fakulteti i sigurisë 

pranë Universitetit ShënKlimentOhridski, me temë “COMPUTER CRIME 

(CYBERCRIME) AS NONCONVENTIONAL CRIME”, e mbajtur në Ohër më 4 dhe 

5 qershor të vitit 2017.  

- Pjesëmarrja në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga UT-- Fakulteti juridik më 18-

19 tetor 2018 me temë: “Fati i kastrimit kimik - mjekimit medicinalo-farmakologjik 

në Republikën e Maqedonisë”.  

- Pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Akademia policore - Zagreb 

“KEEPING PACE WITH SECURITY CHALLENGES – WHERE DO WE 

STAND?“, me temë “Terrorism and participation in foreign military (case study 

Macedonia)”, e mbajtur në Zagreb-Kroaci më 15 prill 2019. 

- Pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare, organizuar nga Universiteti i Tetovës -

Fakulteti Juridik “InternationalScientificConferenceofLaw “EuropeanPerspectiveof 

the WesternBalkans“, me temë “THE NEW EUROPOL STRATEGY 2020+”, e 

mbajtur në Tetovë, 13-15 nëntor 2019. 

 

4. Të dhëna për veprimtarinë profesionale – aplikative (2016-2021) 

Kandidati, prof. dr. Afrim Osmani, veprimtarinë profesionale - aplikative dhe aktivitete të 

ekspertizës e ka zhvilluar si vijon: 

- Shef i programit studimor të kriminalistikës; 

- Anëtar në grupin e ekspertëve për përgatitjen e ligjin për ekzekutimin e sanksioneve; 

- Anëtar në grupin e ekspertëve për përgatitjen e ligjin për ndërmjetësim; 

- Anëtar i shoqatës të së drejtës penale dhe kriminologji në Maqedoni; 

- Anëtar në komisionin për mbrojtje të punimit të doktoraturës së kandidates mr.sc. 

VedijeRatkoceri. 

- Anëtar në komisionin për zgjedhje në titull inordinar të kandidates doc dr. Arta Bilalli-

Zendeli. 

 

5. Të dhëna për veprimtarinë me interes më të gjerë (2016 - 2021) 

- Kryeredaktor i revistës shkencore CENTRUM.  

- Kryeredaktor i revistës shkencoreInternational journal of earth & sentimental science.  

- Pjesë e stafit editorial të revistës shkencore VIZIONE. 
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Kandidati në fjalë bashkë me fletaplikimin të datës 13.04.2021 ka dorëzuar edhe:  

- Vendimin e zgjedhjes në thirrjen mësimore-shkencore Inordinar;  

- Diplomë për gradën shkencore doktor i shkencave juridike;  

- Biografi e shkurtër;  

- Listë të punimeve shkencore dhe publikimeve profesionale të botuara, si dhe kopje të 

punimeve të publikuara (2016-2021);  

- Punimin të doktoraturës;  

- Certifikatë nga libri amë i të lindurve;  

- Certifikatë e shtetësisë;  

- Vërtetimin për njohjen e gjuhës angleze. 
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PROPOZIM - VENDIM 

 

Komisioni recensues pas shqyrtimit të dokumentacionit të kandidatit, duke u mbështetur në 

vlerësimet e paraqitura në këtë raport, si dhe duke marrë për bazë mbindërtimin dhe përvojën 

profesionale të kandidatit, ka nderin që Këshillit mësimor - shkencor të Fakultetit Juridik, t’i 

propozojë që prof. dr. Afrim Osmani të zgjidhet PROFESOR ORDINAR në lëmin E drejta 

penale, Kriminologji (50804, 50826 nga klasifikimi i sferave, fushave dhe lëmenjve 

shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar të Fraskatit). Komisioni recensues 

vlerëson se kandidati në fjalë ka kualitete shkencore dhe profesionale, 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, si dhe aktet tjera normative, për t’u zgjedhur në këtë thirrje mësimore-

shkencore.  

 

Tetovë, 14. 12. 2021     

 

K O M I S I O N I   R E C E N S U E S: 

 

1. Prof. Dr.Naser Ademi, kryetar_________________ 

 

 

2. Prof. Dr. NikollaTupançeski, anëtar_____________ 

 

 

3. Prof. Dr. Mersim Maksuti, anëtar_______________ 
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SH T O J C Ë 

PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJE-RIZGJEDHJE NË THIRRJEN MËSIMORE-

SHKENCORE DHE MËSIMORE-PROFESIONALE 

 

 

KANDIDATI:    AFRIM OSMANI 

 

INSTITUCIONI: FAKULTETI JURIDIK - UNIVERSITETI I TETOVËS 

 

LËMIA: E drejta penale, Kriminologji (50804, 50826 nga klasifikimi i sferave, 

fushave dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit 

Ndërkombëtar të Fraskatit) 

TITULLI:  PROFESOR ORDINAR  

 

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 

Nr. rendor EMRI I AKTIVITETIT Pikët 

1. Mbajtja e ligjëratave (lëndët në ciklin e parë të 

studimeve) 

 

1.1. Kriminologjia  2x15x5x0.04=6 

1.2. Penologji me Kriminologji 2x15x5x0.04=6 

1.3. Penologji 3x15x5x0.04=9 

2. Mbajtja e ushtrimeve (lëndët në ciklin e parë të 

studimeve) 

 

2.1. Kriminologjia  1x15x5x0.03=2.25 

2.2. Penologji me Kriminologji 1x15x5x0.03=2.25 

2.3. Penologji  1x15x5x0.03=2.25 

3. Mbajtja e ligjëratave (lëndët në ciklin e dytë të 

studimeve) 

 

3.1. Penologji 2x15x5x0.05=7.5 

3.2. Kriminologji 2x15x5x0.05=7.5 

4.  Konsultime me studentë  
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4.1. Kriminologjia, Penologji me Kriminologji, Penologji 15x5x3x0.002=0.45 

 

5.  Anëtar komisioni për vlerësim dhe mbrojtje të 

magjistraturës 

 

5.1. 10 kandidat 10x1=10 

6. Mentor i magjistraturave  

6.1. 5 kandidat 5x2=10 

7. Anëtar komisioni për vlerësim dhe mbrojtje të 

doktoraturës 

 

7.1. 3 kandidat 3x2=6 

8. Mentor i doktoraturave  

8.1. 1 kandidat 1x3=3 

9. Recensentë në librin universitardhe publikimeve 

shkencore 

 

9.1. Prof. dr. QebirAvziu “HYRJE NË 

KRIMINALISTIKË”, Arberia Design, 2019 

4 

9.2. CvetankaRastiq dhe GordanaKozhuvarovska“E drejta 

transportuese dhe sigurimi” për vitin e  IV – drejtimi 

komunikacion – teknik për transport dhe shpedicion 

4 

9.3. VlladoGërnqarevski dhe JasnaBaçovskaNediq “E 

drejta” – zgjedhor për vitin e III dhe IV të arsimit të 

mesëm profesional drejtimi ekonomiko-juridik dhe 

tregtar 

4 

9.4. Mr. Valdet Xhaferi “Veprat penale dhe ekzekutimi i 

sanksioneve në të drejtën penale islame dhe në të 

drejtën penale bashkëkohore – analizë 

komparative”, Tetovë, 2016. 

4 

9.5. Mr. SemirFetai “Religjioni si faktor i parandalimit të 

kriminalitetit”, 2020. 

4 

 GJITHSEJ 92.2 

 

 

 

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 

 

Nr. 

rendor 

EMRI I AKTIVITETIT Pikët 

1. PJESËMARRJA NË PROJEKTE  

1.1. “Enhancing the efficiency, accountability and 

transparency of the Judicial Council in North 

Macedonia”, organized by The Center for 

International Legal Cooperation (CILC) was 

contracted by the Netherlands Ministry of Foreign 

Affairs (MFA) to implement the project. 

5 

1.2. PJESËMARRJA NË KONFERENCA 

SHKENCORE DHE SIMPOZIUME 

VENDORE, REGJIONALE DHE 

NDËRKOMBËTARE  
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1.3. Pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare, 

organizuar nga Asociacioni për afirmimin e gruas, 

me temë “PJESËMARRJA INSTITUCIONALE 

E GRUAS NË BALLKAN – SFIDAT DHE 

PERSPEKTIVAT, e mbajtur në Shkup më 15 tetor 

të vitit 2016. 

2 

1.4. Pjesëmarrje në konferencë shkencore 

ndërkombëtare, organizuar nga fakulteti juridik 

pranë UT-së, me temë “LIGJI I RI MBI 

SHËRBIMIN SPROVUES NË RM-SË – 

SFIDAT DHE PERSPEKTIVAT”, e mbajtur në 

Tetovë më 18 nëntor të vitit 2016. 

2 

1.5. Pjesëmarrje në konferencë shkencore 

ndërkombëtare, organizuar nga fakulteti i sigurisë 

pranë Universitetit Shën. KlimentOhridski, me temë 

“COMPUTER CRIME (CYBERCRIME) AS 

NONCONVENTIONAL CRIME”, e mbajtur në 

Ohër më 4 dhe 5 qershor të vitit 2017.  

2 

1.6. Pjesëmarrja në konferencë ndërkombëtare që u 

mbajt në Tetovë, organizuar nga UT-Fakulteti 

juridik më 18-19 tetor 2018 me temë: “Fati i 

kastrimit kimik - mjekimit medicinalo-

farmakologjik në Republikën e Maqedonisë”.  

2 

1.7. Pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare, 

organizuar nga Akademia policore - Zagreb 

“KEEPING PACE WITH SECURITY 

CHALLENGES – WHERE DO WE STAND?“, 

me temë “Terrorism and participation in foreign 

military (case study Macedonia)”, e mbajtur në 

Zagreb-Kroaci më 15 prill 2019. 

2 

1.8. Pjesëmarrje në konferencë ndërkombëtare, 

organizuar nga Universiteti i Tetovës-Fakulteti 

Juridik “InternationalScientificConferenceofLaw 

“EuropeanPerspectiveof the WesternBalkans“, 

me temë “THE NEW EUROPOL STRATEGY 

2020+”, e mbajtur në Tetovë, 13-15 nëntor 2019. 

2 

2. ARTIKUJ ME REZULTATE ORIGJINALE 

SHKENCORE/PROFESIONALE, TË 

PUBLIKUARA NË KONFERENCA 

NDËRKOMBËTARE ME PROCEEDINGS ME 

BORD REDAKTUES NDËRKOMBËTAR, NË 

REVISTA NDËRKOMBËTARE  

 

5.1. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM, 

në koautorësi me prof. dr. MerselBilalli publikojnë 

punimin shkencor me temë: GJEOPOLITIKA 

RAJONALE BALKANIKE DHE 

GAZSJELLËSI-gazsjellësi në Evropën 

juglindore, Shkup, 2016 

3 

2.1. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM 3 
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nr.6, në koautorësh me sociologen (MA candidate) 

Hankush Osmani publikojnë punimin shkencor me 

temë: PJESËMARRJA INSTITUCIONALE E 

GRUAS NË BALLKAN – SFIDAT DHE 

PERSPEKTIVAT, Shkup, 2016 

2.2. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM, 

nr.7, publikon punimin shkencor me temë: 

“SHËRBIMI SPROVUES NË RM-së – SFIDAT 

DHE PERSPEKTIVAT”, Shkup, 2017. 

3 

2.3. Në CONFERENCE PROCEEDING – 

International scientific conference “SECURITY 

CONCEPT AND POLICIES – NEW 

GENERATION OF RISCS AND THREATS”, 

Ohër, 04-05 qershor 2017, Vëllimi III, është 

publikojnëpunimin në koautërësi të prof. dr. 

QebirAvziu dhe prof. dr. Afrim Osmani 

“Computer crime (cybercrime) as 

nonconventional crime”.  

2 

2.4. Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE 

nr.29, në koautorësh me prof. dr. QebirAvziu dhe 

prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin 

shkencor me temë: “ТHE ROL OF INTERNAL 

CONTROL TO DETECT THE POLICE 

MISCONDUCT IN REPUBLIC OF 

MACEDONIA”, Shkup, 2018 

3 

2.5. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM 

nr.9/2018, në koautorësI me prof. dr. QebirAvziu, 

prof. dr. Afrim Osmani dhe mr.sc. NazmijeShaqiri 

publikojnë punimin shkencor me temë: 

“MBROJTJA KUSHTETUESE E TË 

DREJTAVE DHE LIRIVE PERSONALE TË 

NJERIUT DHE QYTETARIT NË 

MAQEDONI”, Shkup, 2018 

3 

2.6. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM 

nr.10/2018, në koautorësi me prof. dr. QebirAvziu 

prof. dr. Afrim Osmani dhe mr.sc. NazmijeShaqiri 

publikojnë punimin shkencor me temë: 

“FENOMENOLOGJIA E KRIMIT TË 

ORGANIZUAR”, Shkup, 2018. 

3 

2.7. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM 

nr.11/2019, në koautorësi me prof. dr. QebirAvziu 

dhe prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin 

shkencor me temë: “TAKTIKA E PYETJES SË 

TË PANDEHURITDHE DËSHMITARËVE”, 

Shkup, 2019. 

3 

2.8. Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE 

nr.33, prof. dr. Afrim Osmani dhe prof. dr. 

QebirAvziu publikojnë punimin shkencor me temë: 

“LUFTIMI I KRIMINALITETIT 

3 
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JOKONVENCIONAL ME MJETE 

JOKONVENCIONALE - EKSTRADIMI I 

SHTETASVE TE VENDIT”, Shkup, 2019. 

2.9. Në CONFERENCE PROCEEDING – 

International scientific and professional 

conference – 6th Zagreb Police college research 

days “Keeping pace with security challenges – 

where do we stand”, Croatia, 5th April 2019, 

publikojnëpunimin shkencor në koautërësi mes 

prof. dr. QebirAvziu dhe prof. dr. Afrim Osmani 

“Terrorism and participation in foreign military 

– a case study of North Macedonia”.  

3 

2.10 Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE 

nr.35, në koautorësi prof. dr. Afrim Osmani dhe 

prof. dr. QebirAvziu publikojnë punimin shkencor 

me temë: “THE NEW STRATEGIC 

DEFINITIONS OF EUROPOL”, Shkup, 2020. 

3 

2.11. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM 

nr.13/2020, në koautorësi prof. dr. QebirAvziu  dhe 

prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin 

shkencor me temë: “Drogat dhe llojet e drogave”, 

Shkup, 2020. 

3 

2.12. Në revistën shkencore ndërkombëtare CENTRUM 

nr.14/2020, në koautorësi prof. dr. QebirAvziu  dhe 

prof. dr. Afrim Osmani publikojnë punimin 

shkencor me temë: “hetimi i vrasjeve”, Shkup, 

2020. 

3 

2.13. Në revistën shkencore ndërkombëtare VIZIONE 

nr.36, në koautorësi prof. dr. QebirAvziu dhe prof. 

dr.Afrim Osmani publikojnë punimin shkencor me 

temë: “Comparative internal examination Police 

control in the fight against crime”, Shkup, 2021. 

3 

 GJITHSEJ 58 

  

 

 

VEPRITMARI PROFESIONALE - APLIKATIVE 

Nr. rendor EMRI I AKTIVITETIT: Pikët 

1. LIBRA TË BOTUAR  

1.1. 
Penologjia, FURKAN ISM, Shkup, 2017 

10 

1.2. Fjalori Terminologjik Juridik (maqedonisht-shqip, shqip-

maqedonisht), FURKAN ISM, Shkup, 2020. 

10 

 

                                                                               GJITHSEJ 

20 
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VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË 

Nr. rendor EMRI I AKTIVITETIT Pikët  

1. ANËTAR I BORDEVE TË REVISTAVE SHKENCORE, 

GRUPEVE TË EKSPERTËVE DHE TRUPAVE 

PROFESIONAL 

 

1.1. Anëtarë i redaksisë së revistës shkencore VIZIONE 1 

1.2. Kryeredaktor i revistës shkencore CENTRUM 1 

1.3. Kryeredaktor i revistës shkencoreInternational journal of earth & 

sentimental science 

1 

1.4. Anëtar në grupin e ekspertëve për përgatitjen e ligjin për 

ekzekutimin e sanksioneve 

1 

1.5. Anëtar në grupin e ekspertëve për përgatitjen e ligjin për 

ndërmjetësim 

1 

1.6. Anëtar i shoqatës të së drejtës penale dhe kriminologji në Maqedoni 1 

1.7. Anëtar në komisionin për mbrojtje të punimit të doktoraturës së 

kandidates mr.sc. VedijeRatkoceri 

1 

1.8. Anëtar në komisionin për zgjedhje në titull inordinar të kandidates 

doc. dr. Arta Bilalli. 

1 

1.9. Përgjegjës i programit studimor të KRIMINALISTIKËS, pranë 

fakultetit juridik-UT. 

1 

1.10. Anëtar i këshillit mësimor-shkencor të fakultetit juridik-UT 1 

 GJITHSEJ 10 

 

 

 

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË 

THIRRJEN 

Pikët 

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 92.2 

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 58 

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 20 

VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 10 

GJITHSEJ 180.2 

 

Tetovë, Dhjetor 2021     

 

KOMISIONI RECENSUES: 

 

 

 Prof. Dr. Naser Ademi, kryetar____________________ 

 

Prof. Dr. NikollaTupançeski, anëtar________________ 

 

Prof. Dr. Mersim Maksuti, anëtar__________________ 


