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R E F E R A T

PËR ZGJEDHJEN E NJË MËSIMDHËNËSI NË FAKULTETIN E SHKENCAVE
MEJËSORE NË UNIVERSITETIN E TETOVËS

          Në bazë të Vedimit të Këshillit  mësimor-shkencor të Fakultetit të Shkencave Mjekësore, të

Universitetit të Tetovës,  nr.  22-2524/1 të datës 29.09.2022, në lidhje me konkursin për zgjedhjen e

mësimdhënësve në thirrje të titulluar docent/profesor inordinar, të shpallur në të përditshmet “Koha”

dhe “Slloboden peçat” të dates 31.08.2022, si dhe në web-faqen e Universitetit:  www.unite.edu.mk,

Këshilli mësimor-shkencor i Fakultetit të Shkencave Mjekësore, në mbledhjen e mbajtur më 29.09.2022

solli Vendim nr. 22-2524/1 të datës 29.09.2022,  për formim të Komisionit recensues, në përbërje

1. Prof. Dr.  Kenan Ferati  - profesor i rregullt në Fakultetin e shkencave mjekësore të Universitetit të

Tetovës

2.  Prof.  Dr.  Jetmire  Alimani  Jakupi   -  profesor  i  rregullt  në  Fakultetin  e  shkencave  mjekësore  të

Universitetit të Tetovës

3. Prof. Dr.  Samedin Sali - profesor i rregullt në Fakultetin e shkencave mjekësore të Universitetit të

Tetovës
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Në konkurs për mësimdhënës për lëndët:  Kirurgji  Orale dhe Radiologji  Dentare  është paraqitur një

kandidat, edhe atë:

1. Dr.sci Hasim Havziu

Komisioni recenzues, pasi e kontrolloi materialin e konkursit, titullit të lartëpërmendur i paraqet këtë:

R E F E R A T

I. Biografia, përgatitja profesionale dhe aktiviteti mësimdhënës

Dr. Hasim Havziu i lindur më 07.05.1958 në f. Debresh të Gostivarit. Shkollimin fillor e kreu në shkollën

fillore të fshatit Vrapçishtë (1965-1973). Arsimin e mesëm e kreu në gjimnazin e qytetit të Gostivarit,

drejtimi matematiko-natyror (1973-1977). Kandidati studimet i mbaroi në Fakultetin e mjekësisë-dega

Stomatologji  në  Universitetin  e  Prishtinës  (1977-1984),  Në  vitin  1997  regjistrova  specializimin  në

Fakultetin e Stomatologjisë në Shkup, drejtimin e Kirurgjisë Orale  dhe me sukses e mbarova në vitin

2000. Në vitin 2001 kreu Kurs për Implantologjin bazike dhe të avancuar në Univerzitetin Amerikan të

Stambollit  dhe në Univerzitetin  e Beogradit.  Studimet  e magjistraturës  i  mbaroi  në  Universistetin e

Prishtinës në Fakultetin e Mjeksis dega Stomatologji në drejtimin e Kirurgjis Orale më 11.03.2005 me

mbrojtjen e punimit  të  magjistraturës  : “Incidenca,  etiologjija  e  cistave odontogjene radikulare  dhe

trajtimi i tyre kirurgjik “  me të cilën merr titullin shkencor:  Magjistër i shkencave stomatologjike. Ka

arritur sukses mesatar  në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, me të cilin sukses është regjistruar në

ciklin e tretë të studimeve të doktoratës në Fakultetin stomatologjik pranë  Universistetit “ Nënë Tereza”

në Tiranë . Studimet e doktoratës i kreu në Fakultetin stomatologjik pranë  Universitetit “ Nënë Tereza ”

në Tiranë në drejtimin e Kirurgjisë Orale dhe  më 29.01.2013, me sukses mesatar 10, me mbrojtjen e

punimit të doktoratës “Menaxhimi bashkëkohor i kistave odontogjene inflamatore”  me të cilin fiton

thirrjen shkencore Doktor i shkencave stomatologjike.

Dr.sci. Hasim Havziu në menyrë aktive  përdor gjuhët Maqedone , Serbe , Turke dhe  Angleze .
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Dr.  Sci  Hasim Havziu  në vitet  akademike  2017/2018 2018/2019,  2019/2020,  2020/2021,  2021/2022

është  angazhuar  mësimdhënës  në  lëndë  të  ndryshme  nga  lëmia  e  stomatologjisë  në  Fakultetin  e

shkencave mjekësore në Universitetin e Tetovës.

VEPRIMTARIA MËSIMDHËNËSE

Dr. Sci Hasim Havziu është angazhuar në mësimdhënien si  ligjerues dhe mbajtës praktike në lëndët :

Kirurgji Orale Paraklinike , Radiologjia Stomatologjike dhe Radiologjia Paraklinike.

Ligjerues  i jashtëm i ciklit të dytë të studimeve pranë Institutit Akademik për Stomatologji Estetike në

Shkup. 

 ANGAZHIMI

-   Antar i komisionit për provim shtetëror pranë fakultetit Stomatologjik në Shkup prej 2005 deri me sot.

-  Antar i shumë Shoqatave Stomatologjike në Maqedoni, Shqipëri dhe Kosovë.

-  Dy mandate si Nënkryetar i shoqatës Stomatologjike të shqipëtarve në Maqedoni.

-  Kryetar i kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të shqipëtarve pranë shoqatës Stomatologjike – Apolonia.

-  Autor dhe koautor i shumë prezentimeve orale , kongreseve të ndryshme si dhe revistave të ndryshme

mbrenda dhe jashtë shtetit.

-  Autor i shumë punimeve shkencore dhe profesionale të botimeve të ndryshme.

- Anëtar i rregullt i Implantologëve Europian 
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- Anëtar I rregullt i Impantologëve Botëror

- Anëtar i rregultl i shoqatës së Kirurgëve Oral në R. e Maqedonisë së Veriut , Kosovë dhe Shqipëri

VEPRIMTARIA KËRKIMORO-SHKENCORE

Krahas angazhimit në procesin mësimdhënës, kandidati Hasim Havziu ka qenë i angazhuar në kërkime

shkencore në lëminë e shkencave stomatologjike.

Interesimi  kërkimoro-shkencor  vereifikohet  përmes  mbrojtjes  së  punimit  të  magjistraturës  dhe  të

doktoratit  si  dhe  me prezentim të  punimeve origjinale  në  mbledhje  shkencore,  si  dhe  me botimet

shkencore-profesionale në vend dhe jashtë tij.

- Pjesëmarrës aktiv në Kongresin Ndërkombëtar të implantologëve  EAO  në Tel Aviv , Israel 2017

- Pjesëmarrës aktiv në Kongresin Ndërkombëtar të implantologëve  EAO  në Vjenë , Austri 2018

- Pjesëmarrës aktiv në Kongresin Ndërkombëtar të implantologëve  EAO  në Lisabon , Portugali 2019

- Pjesëmarrës aktiv në Kongresin Ndërkombëtar të implantologëve  EAO  në Berlin , Gjermani 2020

Punime shkencore:

1. Hasim  Havziu  "  Mediatorët  biologjik  në  funksion  të  përshpejtimit  të  regjenerimit  të  defekteve

kosckore post operative të nofullave " – Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK 616.716-089.843 )

Autori flet për supstancat biologjike autologe osteoaktive për të cilat shkenca u prononcua si materijale

të cilat rol kritik në stimulimin dhe rregullimin e proçeseve metabolike në qeliza , nëpërmjet aktivizimit

të ashtuquajtura plazma e pasur me trombocite ose PRP- platelet rich plasma . Kjo metod u përdor te

pacientet  të  cilëve ju  nenshtruan intervenimve  kirurgjikale  si  ,  ekstrakcioni  operativ i  dhëmbëve të

impaktuar , cystektomit , ekstakcione kyrurgjikale të rrënjve të mbetur me qellim për të verifikuar rolin e

PCR tek defektet kockore .
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2. Hasim Havziu " Trajtimi kirurgjik – ortodontik I kaninëve të impaktuar maksillar dhe mandibular " –

Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK 613.314.4 – 007.13 ) viti I 10 Nr.19  2008

Te ky studim përfshinë terapin e kaninëve të impaktuar te të dy nofullat paraqet një problem serioy

specifik nga aspekti i zgjedhjes së ndërhyrjes terapeutike kirurgjike , për secilin rast në veçanti në të

shumëtën e rasteve në bashkpunim të ngushtë interdicipninar me ortodontin dhe protezistin. Terapin e

ndërhyrjes  kirurgjikale  të  kaninëve  të  impaktuar  maksilar  dhe  mandibular  varësisht  nga  mosha  e

pacientëve e  kemi trajtuar  në katër  mundësi  :  ortodontike –  kirurgjikale  ,  kirurgjikale  –  ordontike ,

kirugjikale dhe metoda e observimit. Ne si metod terpeutike në këtë studim kemi përdorur atë kirurgjiko

–  ortodontike  te  moshat  e  reja  11-20  vjec  ,  ndërsa  te  moshat  mbi  20  vjec  metodën  kirurgjikale

oxtractiooperativa – heqjen e dhëmbit të impaktuar .

3. Hasim Havziu " Menaxhimi bashkohor I kistave odontogjene inflamatore " – Revista Stomatologjike

Apolonia ( UDK 616.314.17 – 006.2 ) viti I 13 Nr.25  2011

Në këtë prezantim kemi përfshirë Kistat radikulare dentogjene të cilat paraqesin proçese të shpeshta

patologjike që manifestohen me destrukcion kockor përreth kistës .  Në këtë studim janë hulumtuar

frekuenca e paraqitjes së kistave inflamatore dentogjene, faktorët e  mundëshëm etiologjisi dhe trajtimi

terapeutik  dhe  kirurgjik  I  tyre.  Në  bazë  të  materijalit  të  përpunuar  mund të  konstatojm  se  faktori

etiologjik I paraqitjes së kistave radikulare është incidence e lartë e kariesit dhe pasojat e tijë. Gjersa

paraqitja  e kistave reziduale  është  pasoj  e mos kiretimit  të  granulomeve epiteliale  të  mbetuara  pa

ekstrakcionit të dhëmbit.

4. Hasim Havziu " Aplikimi I biomaterialeve BIO-OSS dhe bioplant në plotsimin e defekteve kockore të

nofullave " – Revista Stomatologjike Apolonia viti I 14 Nr.27  2012

Qëllimi I këtij punimi është të prezentojm aplikimin e bio-materijaleve si bioplant HTR, Bio-oss granulat

për plotësimin e defekteve kockore pas intervenimeve kirurgjikale . 
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Në këtë punim janë paraqitur 30 raste ku pas intervenimve kirurgjikale kemi aplikuar këto materiale.

Kriter bazë për rezulatet ka qenë egzaminimi kliniko kirurgjik që kemi bërë para dhe pas operacionit .

Sukseset tona janë evidente ku pas 5-6 muajsh të aplikimit të biomaterijale në ro-grafike shihet qartë

plotësimi I defekteve kockore me kockë të re. 

5.  Hasim  Havziu  "  Anketimi  I  protezave  totale  me  implante  endoseale  "  –  Revista  Stomatologjike

Apolonia  viti I 13 Nr.28  2012

Rehabilitimi protetikor I pacientve pa dhëmbë me protezë mobile jo gjithëmon është I sukseshëm si

trajtim. Kjo vjen si shkak I paqëndrueshmëris së protezave të nofullës së poshtëme ( më shpeshë ) dhe

më rrallë në nofullën e sipërme . Edhe pse proteza plotëson të gjitha keërkesat profesionale dhe klinike

ajo  shpeshë  është  e  paqëndrushme dhe  për  këtë  arsyje  pacienti  mund të  mos  jetë  I  kënaqur  me

protezën.  Arsyja  e  kësaj  paqëndrueshmërije  vjenë  vjenë  nga  një  mori  faktorësh  duke  filluar  nga

resorbimi kockorë I kreshtës së alveolës pas nxjerjes së dhëmbit . Sot këto problem protetikore në rastet

kur kemi proteza të paqëndrueshme janë zgjidhur me proteza të ankeruar me implante endoseale të

cilat sigurojn stabilitet të saj .

6.  Hasim Havziu " Mukocelet ,  trajtimi klinik dhe terapia "  – Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK

616.314.17 – 006.2 ) viti I 4 Nr.8  2002

Mukocelet paraqesin formacione cistike të gjëndrave të vogla akcesore pështymore të lokalizuara në

submukozën  e  hapsirës  së  gojës  (  Cavum  oris  )  ,  dhe  sinusit  maksillarë  .  Sipas  Harisonit  (  1975  )

mukocelat paraqiten në submukozën e buzës së poshtëme dhe atë 70-80% . 

Qëllimi  i  këtij  punimit  është  :  të  efektohet  verifikimi  patohistologjik  i  diagnozës  klinike  dhe  asaj

patohistologjike , dalli mes dy gjinive , moshës , lokalizimit dhe recividiteti i tyre. 

7. Hasim Havziu "  Gjakëderdhjet pas intervenimeve oralo – kirurgjike dhe trajtimi I tyre terapeutik " –

Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK 616.614-089.87 – 005.1 ) viti I 9 Nr.18  2017

Gjakëderdhjet janë një ndër komplikimet më serioze me të cilat ballafaqohet një stomatolog në punën e

tij të përditshme . Të gjitha intervenimet kirurgjiko – orale shkaktojnë gjakëderdhje të cilat patjetër

duhen të kontrollohen me metodat e ndryshme të hemeostazës në mënyrë që të mos vihet në rrezik
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jeta  dhe  shëndeti  I  pacientit  .  Anamneza  ,  kontrolli  klinik  dhe  testet  laboratorike  janë  shumë  të

rëndësishme  për  detektimin  e  ndonjë  cregullimi  hemostatic  që  na  tregon  për  të  ndërmarë  masa

paraprake përgaditore për intervenimet oralo-kirurgjikale.

8. Hasim Havziu " Incidenta e dhëmbëve të impaktuar " – Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK 

616.314 – 007.13 ) viti I 8 Nr.15  2006

Paraqitja e dhëmbëve të impaktuar mund të hasen në cdo dhëmbë ose në cdo denticion , si në ato të

qumshtit , po ashtu edhe në ato të përhershëm , por sa i takon literaturës profesionale më së tepërmi i

hasim  impakcionet  e  dhëmbëve  të  përheshëm  dhe  ato  të  mollarve  të  tret  mandibullarë  ,  kaninët

maksillarë , molarët maksillarë , paramollarët e dytë mandibullarë , kaninët mandibullarë , por pa dalluar

gjinin , kurse te dhëmbët e impaktuar në maksillë është gati 2 here më teper te femrat se sa te meshkujt

dhe se 90% jane te impakcionet unilaterale. 

9. Hasim Havziu " Hemisektioni , metodat imperative për konsetvatimin e dhëmbit " – BaSS 2012 , 17

Congress of the Balkan stomatological Society , Tirana , Albania 

Hemiskeksioni I dhëmbëve është një ndërhyrje kirurgjikale në të cilën bëhet heqja e nje apo dy rrenjeve

te dhembit , e cila ka qenë e pamundur trajtimi I tije I sukseshëm endodontik , por rrenja tjeter e mbetur

e cila eshte trajtuar mire do të shërbej për një rehabilitim protetikor të më tututjeshëm . Hemiseksioni

indikohet vecenarisht kur duhet te sigurojm dhembin që ti shërbej pacientit për një punë protetikore

fikse . Rastet ë cilët janë përfshi në këtë studim janë prekur të dy gjinit , moshat e ndryshme ndërsa

dhëmbët janë mollarët mandibular , ku pas një egzaminimi radiografik të fituar , kemi bërë separimin e

kunorë  dhe  rrënjës  nga  pjesa  tjetër  me  shum kujdes  (  atraumatic  )  për  të  mos  lënduar  septumin

interdental , kryhet heqja e dhëmbit dhe bëhet kiretimi I tij .

                                                              

10. Hasim Havziu " Adeonid Cistic Carcinoma " – Revista Shqiptare e Kirurgjis Orale dhe Maksillofaciale

viti I 1 Nr.4  2015

Adenoid Cistic Carcinoma A.C.C ( Cylindroma ) – është tumor malinjë i rrallë , unik i adenokarcinomëve ,

veçohet me cilësi apo veti karakteristike tipike pasi ka jë rritje të ngadalshëm graduale , dhe me një

afinitet të jashtëzakonshëm të lartë të metastazionit . Kytumor malinjë paraqitet tek zgavra e gojës dhe i
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atakon gjëndrat e vogla pështymore të lokalizuar në qiellzë , regjionin bukal , buzë dhe gjuhë . Ka një

etiologji  të  pa  definuar  ,  pa  karakter  trashëgues  apo ndonjë  lidhëshmëri  me faktorët  lokal.  Më së

shumëti prek moshën mbi 55 vjeçare dhe atë gjinin femrore ne raport me gjinin mashkullore 2:1.

11. Hasim Havziu " Menaxhimi Interdiciplinar Internist – Kirurg oral te rastet me terapi antikoagullante

dhe antiagregante gjatë intervenimeve kirurgjiko orale " Punim Burimor Shkencor 

Ky studim ka për qëllim të përcaktoj rolin e bashkëpunimeve interdisciplinore në mes kirurgëve oral –

internist te pacientët me terapi antikoagullante ose antiagregante gjatë intervenimve kirurgjiko orale  ,

gjithashtu  dhe  përshkrimin  e  protokolit  të  trajtimit  të  këtyre  pacientëve  në  veçanti  ndërprerjen  e

antikoagullantëve si dhe paraqitja e hemorragjisë gjatë dhe pas intervenimeve kirurgjikale orale duke

përfshirë  dhe  evidentimin  e  paraqitjes  së  rrezikut  nga  një  hemorragji  primare  –  sekondare  gjatë

intervenimit .

12.  Hasim Havziu  “  Zgjedhja  e  situatave (  rasteve )  të  pa  dhëmbësis  parciale  me implante  dentare

osteintegruese I.T.I Straumann SLA “ – Punim Profesional 

Vendosja e implanteve endooseale osteointegruese në ashtin e nofullave për zgjedhjen e situatave te

pacientët  me  padhëmbësi  parciale  me  qëllim  të  rehabilitimit  protetikor,  të  vendosura  në  rrugë

kirurgjikale , sot është bërë në rutin e zakonshme në praktikën stomatologjike.  Qëllimi i punimit është

të prezantojm përvojën tonë disa vjecare ku me rrugë kirurgjikale kemi vendosur implante e tipit I.T.I

Straumann SLA në zgjedhjen e rasteve të padhëmbësis parciale. Për suksesin e implanteve apo gjendjen

e tyre ne ashte e kemi përcjellur me egzaminimet klinike intraorale dhe Ro kontrolluese ne cdo 6 muaj.

13. Hasim Havziu “ Implanti Imediat apo Implanti i vonshëm “ – Prezentim Oral , Kongresi i shoqëris

Stomatologjike shqipëtare  , Strug 2016

Implanti imediat është vendosja e implantit në Alveolën e dhëmbit të posanxjerrur, ky lloj implanti mund

të aplikohet në të gjitha dhëmbët e posanxjerrur , qoft ato në zonën estetike ( frontale ) apo atë distale. 

Qëllimi i  kësaj  metode është se në të njejtën kohë ( seanc )  bëhet nxjerja e dhëmbit dhe vendoset

implanti , kështu pacienti fiton në kohë dhee më me rendesi është që kemi ndalimin e resorpcionit të
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kockës të kreshtës alveolare , kjo metod për pacientin është  shumë e pëqyer ,  sepse është veprim

kirurgjikal një fazës. 

14. Hasim Havziu   “ Rehabilitimi me implant endooseal te rasti me agjenez te dhëmbi 41 “ – Simpoziumi

i I i Shoqatës së implantologëve Shqipëtar të Maqedonisë , Shkup 2017 .

15. Hasim Havziu   “ Faktori gjenetik si shkaktar i molarit të tret të impaktuar ose gjysëm të impaktuar “ –

Kongresi i I-rë Ndërkombëtarë i Shoqatës së Kirurgëve Orale dhe Maksilofacial të Kosovës , Mars 2008 .

16. Hasim Havziu   “ Përvoja jonë me aplikimin e implanteve dentare “ – Kongresi i I-rë Ndërkombëtarë i

Shoqatës së Kirurgëve Orale dhe Maksilofacial të Kosovës , Mars 2008 .

17.  Hasim Havziu   “ Implantet dentare në funksion të rehabilimit protetikor “ – Seminar shkencorë nga

Shoqëria Stomatologjike Shqiptare , Qershor 2013

Implantet dentare intrakockore sot janë pjesë integruese e stomatologjisë rekonstruktive për të arritur

një rehabilitim oral  ,  funksional  (  mastikator ) estetik  dhe fonetik ,  për pacientët që në mënyra të

ndryshme kanë humbur dhëmbët natyral , qoftë një dhëmbë apo grupe dhëmbësh ose të gjithë ato . 

Qëllimi i këtijë prezentimi është që përmes përvojës sonë 14 vjeçare të tregojmë orientim klinik dhe

terapeutik me implantet intrakockore rastet më të ndryshme.

18.  Hasim Havziu   “ Implantimi imediat pas ekstrakcionit të dhëmbit “ – Kongresi i II-të Ndërkombëtar

mbarëshqipëtar i stomtologjisë – Prishtinë 

Vendosja e implantit menjëherë pas nxjerjes së dhëmbit  është implantim imediat.  Indikacion për të

përdorur këtë metodë janë të shumëta si : ekstrakcioni traumatik i dhëmbit , dhëmbët e devitalizuara

apo  qoft  edhe  ato  vital  që  me  çdo  metod  konzervative  apo  kirurgjike  nuk  mund  të  mjekohen  ,

resorpcioni i rrënjës së dhëmbit , fraktura vertikale e rrënjës apo horizontale etj.
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19.  Hasim Havziu   “ Trajtimi kirurgjikal i molarit të tret të impaktuar mandibular  -  komplikimet e

mundëshme intra-postoperative “ – Kongresi i  III-të Ndërkombëtar mbarëshqipëtar i  stomtologjisë –

Shkup 2013

Qëllimi është të prezabtojm raste ku kemi bërë extrakcion të mollarit të tret të impaktuar mandibular te

rastet ku pozita e dhëmbit dhe rrënjës ka qenë në hollësit e kockës dhe afër strukturave anatomike.

Duke patur parasysh vendosjen e mollarit të tret të impaktiar mandibular si dhe fushën operative të

kufizuar  nga  margo  anterior  mandibulae  dhe  molarin  e  dytë  gjatë  intervenimit  kirurgjikë  mund  të

paraqiten dhe komplikime intraorale si : hemorragji nga indet e buta dhe kockore , lëndimi i a. Et v.

Alveoalr inferior , lëndimi in. Lingual , fractura e laminës linguale , fraktura e mundëshme e mandibulës

etj. 

20.  Hasim Havziu " Cistat Reziduale " – Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK 616.716.1/4 -006.2 ) viti I

11 Nr.22 2009

Cistat reziduale janë lesione kockore që paraqiten shumë rrallë në nofullat pa dhëmbë ose parcijalisht pa

ta. Zhvillohen pas mbetjeve të proceseve periapikale si granuloma apo cista radikulare pas nxjerjes së

dhëmbit  .  Faktikisht  ato janë cista  radikulare  të  pamjekuara  ,  pas  nxjerjes  së  dhëmbit  ose  radiksit.

Qëllimi i punimit tonë është prezentim rasti ku është bërë mjekimi i pacientit që është diagnstifikuar si

cyst residuale lokalizuar në regjionin mental dhe trupin e nofullës së poshtme me madhësi të caktuar.

VEPRIMTARIA APLIKUESE-PROFESIONALE

Kandidati Hasim Havziu ka marrë pjesë në shumë simpoziume , kongrese, konferenca, kurse e mbledhje

pune profesionale në vend, rajon dhe vende ndërkombëtare.

Kandidati  bashkangjitur  me  fletëparaqitjen  ka  dorëzuar  dhe  diplomën  për  studimet  deridiplomike,

diplomën nga studimet e ciklit të dytë, çertifikatën e mbrojtjes së punimit të doktoratës, çertifikatën e

notave për studimet deridiplomike, çertifikatën e specializimit,  çertifikatën e notave nga cikli i dytë i
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studimeve, çertifikatën e notave nga cikli i tretë  i studimeve, biografi, listen e punimeve shkencore të

botuara  bashkangitur  dhe  punimet  e  botuara  në  revistat  përkatëse,  kopje  origjinale  të punimit  të

doktoratës, çertifikatë shtetësie dhe lindjeje, çertifikatë dhe diplomë për njohje të gjuhës angleze .

PROPOZIM-VENDIM

Komisioni  recenzues,  pasi  shqyrtoi  dokumentacionin  e  kadidatit  i  cili  konkuroi,  duke  u  bazuar  në

vlerësimin  e  parqitur  në  këtë  recenzion,  si  dhe  duke  marrë  parasysh  zhvillimin  dhe  përvojën

profesionale, ka nderin që ti propozojë Këshillit të Rektoratit: 

Dr. Hasim Havziu të zgjidhet në thirrjen Docent për lëndët: Kirurgji Orale , Radiologji Stomatologjike

Komisioni recenzues vlerëson se kandidati ka kualitete shkencore dhe profesionale, dhe i plotëson të

gjitha  kriteret  të  parapara  me ligjin  e  arsimit  të  lartë,  rregulloren  për  kriteret  dhe  procedurat  për

zgjedhjen  në  thirrjet  mësimoro-shkencore  dhe  thirrjet  për  bashkëpunëtorë,  si  dhe  akteve  tjera

normative, për tu zgjedhur në këtë thirrje mësimoro-shkencore.

Tetovë,                                                                                                       Anëtarët e komisionit recenzues:

Prof. Dr. Kenan Ferati (kryetar)

____________________________________

Prof. Dr. Jetmire Alimani Jakupi

_____________________________________

Prof. Dr. Samedin Sali
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_____________________________________

SHTOJCË

PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE, SHKENCORE DHE MËSIMORE-

PROFESIONALE

Kandidati: Hasim Havziu

Institucioni: Fakulteti i shkencave mjekësore / UT

Lëmia shkencore:  Mjekësi dentare

 

VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE

ligjeratat e realizuara kalkukimi pikët

1.1 Viti akademik 2017/2018 – semestri veror

1. Radiologjia Parakline 3х15х0,03

3х15х0,03

1.35

1,35

1.2 Viti akademik 2018/2019 – semestri dimëror
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1. Kirurgjia Orale Paraklinike

2. Radiologjia Stomatologjike

3х15х0,03

3х15х0,03

1.35

1,35

1.3 Viti akademik 2018/2019 – semestri veror

1. Radiologjia Parakline 3х15х0,03

3х15х0,03

3х15х0,03

1.35

1,35

1,35

1.4 Viti akademik 2019/2020 – semestri dimëror

1. Kirurgjia Orale Paraklinike

2. Radiologjia Stomatologjike

3х15х0,03

4х15х0,03

3х15х0,03

3х15х0,03

1.35

1,80

1,35

1,35

1.5 Viti akademik 2019/2020 – semestri veror

1. Radiologjia Parakline 3х15х0,03 1,35

1.6 Viti akademik 2020/2021 – semestri dimëror

1. Kirurgjia Orale Paraklinike

2. Radiologjia Stomatologjike

3х15х0,03 1,35

1.7 Viti akademik 2020/2021– semestri veror

1. Radiologjia Parakline 3х15х0,03 1,35

1.8 Viti akademik 2021/2022 – semestri dimëror

1. Kirurgjia Orale Paraklinike

2. Radiologjia Stomatologjike

3х15х0,03 1,35

1.9 Viti akademik 2021/2022– semestri veror

1. Radiologjia Parakline 3х15х0,03 1,35

kalkulimi gjithësej

Pikët nga ushtrimet e realizuara 31,5
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Pikët nga mësimdhënia e realizuar 1,20

Shuma e pikëve nga veprimtaria mësimore-arsimore 32,7

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

nr Aktiviteti pikët

Punim me rezultate shkencore origjinale, i botuar në revistë
shkencore/profesionale me bord redaktues ndërkombëtar

43.2

2.1 Hasim  Havziu  "  Mediatorët  biologjik  në  funksion  të  përshpejtimit  të

regjenerimit  të defekteve kosckore post  operative të nofullave "  – Revista

Stomatologjike Apolonia ( UDK 616.716-089.843 )

3.6

2.2 Hasim  Havziu  "  Trajtimi  kirurgjik  –  ortodontik  I  kaninëve  të  impaktuar

maksillar  dhe  mandibular  "  –  Revista  Stomatologjike  Apolonia  (  UDK

613.314.4 – 007.13 ) viti I 10 Nr.19  2008

3.6

2.3 Hasim Havziu " Menaxhimi bashkohor I kistave odontogjene inflamatore " –

Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK 616.314.17 – 006.2 ) viti I  13 Nr.25

2011

3.6

2.4 Hasim Havziu " Aplikimi I biomaterialeve BIO-OSS dhe bioplant në plotsimin e

defekteve kockore të nofullave " – Revista Stomatologjike Apolonia viti I 14

Nr.27  2012

3.6

2.5 Hasim Havziu " Anketimi I protezave totale me implante endoseale " – Revista

Stomatologjike Apolonia  viti I 13 Nr.28  2012

3.6

2.6 Hasim  Havziu  "  Mukocelet  ,  trajtimi  klinik  dhe  terapia  "  –  Revista

Stomatologjike Apolonia ( UDK 616.314.17 – 006.2 ) viti I 4 Nr.8  2002

3.6

2.7 Hasim  Havziu  "   Gjakëderdhjet  pas  intervenimeve  oralo  –  kirurgjike  dhe

trajtimi I tyre terapeutik " – Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK 616.614-

089.87 – 005.1 ) viti I 9 Nr.18  2017

3.6

2.8 Hasim Havziu " Incidenta e dhëmbëve të impaktuar " – Revista Stomatologjike 3.6
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Apolonia ( UDK 616.314 – 007.13 ) viti I 8 Nr.15  2006

2.9 Hasim Havziu  "  Adeonid Cistic  Carcinoma  "  –  Revista  Shqiptare  e Kirurgjis

Orale dhe Maksillofaciale viti I 1 Nr.4  2015

3.6

2.10 Hasim Havziu " Menaxhimi Interdiciplinar Internist – Kirurg oral te rastet me

terapi antikoagullante dhe antiagregante gjatë intervenimeve kirurgjiko orale

"

3.6

2.11 Hasim Havziu “ Zgjedhja e situatave ( rasteve ) të pa dhëmbësis parciale me

implante dentare osteintegruese I.T.I Straumann SLA “

3.6

2.12 Hasim Havziu " Cistat Reziduale " – Revista Stomatologjike Apolonia ( UDK

616.716.1/4 -006.2 ) viti I 11 Nr.22 2009

3.6

Prezentim oral+abstrakt nga kogres shkencor me pjesmarrje
ndërkombëtare

12

3.1 Hasim  Havziu  "  Hemisektioni  ,  metodat  imperative  për  konsetvatimin  e

dhëmbit " – BaSS 2012 , 17 Congress of the Balkan stomatological Society ,

Tirana , Albania

2

3.2 Hasim Havziu “ Implanti Imediat apo Implanti i vonshëm “ – Prezentim Oral ,

Kongresi i shoqëris Stomatologjike shqipëtare  , Strug 2016

2

3.3 Hasim Havziu   “ Rehabilitimi me implant endooseal te rasti me agjenez te

dhëmbi  41  “  –  Simpoziumi  i  I  i  Shoqatës  së  implantologëve  Shqipëtar  të

Maqedonisë , Shkup 2017

2

3.4 Hasim Havziu   “ Faktori gjenetik si shkaktar i molarit të tret të impaktuar ose

gjysëm  të  impaktuar  “  –  Kongresi  i  I-rë  Ndërkombëtarë  i  Shoqatës  së

Kirurgëve Orale dhe Maksilofacial të Kosovës , Mars 2008

2

3.5 Hasim Havziu   “ Përvoja jonë me aplikimin e implanteve dentare “ – Kongresi

i  I-rë  Ndërkombëtarë  i  Shoqatës  së  Kirurgëve  Orale  dhe  Maksilofacial  të

Kosovës , Mars 2008

2

3.6 Hasim Havziu   “ Implantet dentare në funksion të rehabilimit protetikor “ –

Seminar shkencorë nga Shoqëria Stomatologjike Shqiptare , Qershor 2013

2

Punim shkencor i prezentuar në kongres ndërkombëtar 4

4.1 Hasim Havziu   “ Implantimi imediat pas ekstrakcionit të dhëmbit “ – Kongresi

i II-të Ndërkombëtar mbarëshqipëtar i stomtologjisë – Prishtinë

2

4.2 Hasim Havziu   “ Trajtimi kirurgjikal i molarit të tret të impaktuar mandibular  -

komplikimet  e  mundëshme  intra-postoperative  “  –  Kongresi  i  III-të

2
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Ndërkombëtar mbarëshqipëtar i stomtologjisë – Shkup 2013

Gjithësej pikë nga veprimtaria shkencore-hulumtuese 59.2

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE

AKTIVITETI pikët

5.1 Anëtar i DH.S.M 1

5.2 Udhëheqës i ISHP “Lege Artis”, Gostivar 1

5.3 Anëtar i rregullt i Implantologëve Europian 1

5.4 Anëtar i rregullt i Impantologëve Botëror 1

5.5 Anëtar i rregultl i shoqatës së Kirurgëve Oral në R. e Maqedonisë së Veriut ,

Kosovë dhe Shqipëri

1

5.6 Kryetar i kirurgëve Oral dhe Maksillofacial të shqipëtarve pranë shoqatës 
Stomatologjike – Apolonia

1

5.7 Dy mandate si Nënkryetar i shoqatës Stomatologjike të shqipëtarve në 
Maqedoni

1

5.8 Antar i komisionit për provim shtetëror pranë fakultetit Stomatologjik në 
Shkup prej 2005 deri me sot

1

Gjithësej pikë nga veprimtaria profesionale-aplikative 8

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJE pikët
VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMORE 32.7
VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 59.2
VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE 8

Gjithësej 99.9
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Tetovë,                                                                                                                   Anëtarët e komisionit recenzues:

Prof.d-r Kenan Ferati (kryetar)   

____________________________________

           Prof.d-r Jetmire Alimani Jakupi

_____________________________________

Prof.d-r Samedin Sali

                                                                                                          _____________________________________
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Deri

KËSHILLI MËSIMOR I SHKENCOR

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE

UNIVERSITETI I TETOVËS

 

RAPORTI I KOMISIONIT RECENZUES

PËR ZGJEDHJEN- RIZGJEDHJEN E MËSIMDHËNSIT

NË TË GJITHA THIRJET MËSIMORE - SHKENCORE NË FAKULTETIN E

SHKENCAVE MJEKËSORE NË UNIVERSITETIN E TETOVËS

 

Për zgjedhjen - rizgjedhjen e mësimdhënsit në të gjitha thirjet mësimore - shkencore në

fushën e Traumatologjisë (30308) dhe të tjera (30309)

Në bazë  të  nenit  172 të  Ligjit  për  Arsimin  e  Lartë  (Gazeta  Zyrtare  e  Republikës  së

Maqedonisë, Nr. 82/2018), nenit 252 dhe 254 të Statutit të Universitetit të Tetovës, si dhe me

Vendim të Këshillit Mësimor - Shkencor të Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Universitetin e

Tetovës i mbajtur më 27.09.2022, në lidhje me Konkursin e publikuar më 31.08.2022 në gazetat

ditore “Koha” dhe “Sloboden Peçat” dhe në web faqen e Universitetit http://www.unite .edu.mk,

për zgjedhjen/rizgjedhjen e një mësimdhënësi në të gjitha gjitha thirjet mësimore - shkencore nga

lëmia e Traumatologjisë (30308) dhe të tjera (30309), nga klasifikimi i fushave mjeksore dhe

fushave  kërkimore-shkencore  sipas  klasifikimit  ndërkombëtar  Frascat,  Fakulteti  i  Shkencave

Mjekësore zgjodhi unanimisht Komisionin recensues i përbërë nga:



 Doc. Dr. Ilir Hasani (kryetar) - traumatolog - Docent në Fakultetin e Mjekësisë Shkup,

Universiteti "Shën Kirili dhe Metodij" - Shkup

 Prof. Dr. Asim Izairi (anëtar) - Urolog - Profesor i Asociuar në Fakultetin e Mjekësisë,

Universiteti i Tetovës, Tetovë.

 Prof. Dr. Florim Selimi (anëtar) – Kirurg – Profesor i Asocuar në Fakultetin e Mjekësisë,

Universiteti i Tetovës, Tetovë.

Komisioni i lartpërmendur, pasi pranoi dhe shqyrtoi materialin e paraqitur në konkurs, i

transmeton titullit të mësipërm:

Më 31 gusht 2022, në gazetën e përditshme "Koha" dhe "Sloboden Peçat" dhe në web

faqen e universitetit http://www.unite.edu.mk, është shpallur konkursi për zgjedhjen - rizgjedhjen

e mësimdhënsit në të gjitha thirjet mësimore - shkencore në fushën e TRAUMATOLOGJISË

(30308) DHE TE TJERA (30309) SIPAS FRASCAT.

Komisioni  recensues,  pasi  ka  kontrolluar  materialet  dhe  dokumentacionin  e  dorëzuar,  ka

konstatuar se kandidati I vetëm I praqitur në konkurs është regjistruar:

Dr Ilber Besimi, doktor kirurg, subspecialist traumatolog, 



TË DHËNAT BIOGRAFIKE DHE ZHVILLIMI PROFESIONAL

 

                                                BIOGRAFIA

Dr Ilber Besimi, specialist i kirurgjisë së përgjithshme, subspecialist i traumatologjisë

Rr. Gjorçe Pterov 44, Tetovë

tel. 075 200 010

e-mail: ilber-besimi@t.mk

Mjek, specialist  i  kirurgjisë së përgjithshme, subspecialist  në traumatologji,  master në

burime njerëzore, doktor i shkencave në fushën e mjekësisë (Kirurgji)

Lindur më 2 prill 1972 në Tetovë, Republika e Maqedonisë së Veriut

Shkollimin fillor e ka përfunduar në ShF "Istigbal" në Tetovë, arsimin e mesëm mjekësor

në QShMM "Nikola Stejn" në Tetovë, Fakultetin e Mjekësisë ka përfunduar në vitin 2000 në

Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit "Shën Kirili dhe Metodi" në Shkup, në vitin 2008 është

specializuar në Kirurgji në Universitetin “Fakulteti i Mjekësisë Shën Kirili dhe Metodi në Shkup,

në  vitin  2016  ka  përfunduar  subspecializimin  në  Traumatologji  në  Fakultetin  Mjekësor  të

Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, temë e magjistraturës Menaxhimi i Burimeve

Njerëzore të punonjësve shëndetësorë e mbrojtur në vitin 2019 në Universitetin për Turizëm dhe

Menaxhment,  Fakulteti  i  Burimeve  Njerëzore,  në  vitin  2022  ka  përfunduar  studimet  e

doktoraturës  në  fushën  e  Mjekësisë  –  Kirurgjisë  në  Universitetin  e  Mjekësisë,  Fakulteti  i

Mjekësisë në Tiranë duke fituar titullin akademik Doktor i Shkencave Mjekësore.

Angazhimet profesionale

Në  vitin  2000  punoi  6  muaj  në  OPSH  Vitae  në  Tetovë  si  mjek  në  ordinancë  të

përgjithshme, pastaj nga viti 2000 deri në vitin 2003 u punësua si bashkëpunëtor profesional në

përfaqësinë e Bosnalijek në Shkup si përgjegjës për pjesën perëndimore të Maqedonisë, në 2003-

2004 angazhohet si volneter në Qendrën Mjekësore Tetovë Reparti i Kirurgjisë 2004 Punësohet

në Qendrën Mjekësore në Tetovë si mjek i përgjithshëm në Repartin e Kirurgjisë, 2008-20016

pas  kthimit  nga  përsosja  punon  si  specialist  i  kirurgjisë  së  përgjithshme  në  Departamenti  i

Kirurgjisë në Spitalin klinik të Tetovës, 2008 e deri  më sot, kryetar i komisionit  për çështje



profesionale  në  Spitalin  klinik  Tetovë,  2008  deri  më  tani  subspecialist  në  traumatologji  në

Repartin  e kirurgjisë dhe traumatologjisë  në Spitalin  klinik Tetovë,  2008-2014 shef i  sallave

operative në Repartin e kirurgjisë në Spitalin klinik Tetovë, 2014-2022 Kryeshef i Departamentit

të Kirurgjisë dhe Traumatologjisë në Spitalin Klinik Tetovë, nga viti 2015 e deri më sot, kryetar i

Komisionit për Akreditim të instuticionit Shëndetësor në Spitalin klinik të Tetovës, nga viti 2009

e deri më sot, kryekoordinator për DRG në Spitalin klinik të Tetovës,

Angazhimet sociale

Në periudhën 1990 - 1998 anëtar i rinisë së Kryqit të Kuq në OK Tetovë, në periudhën

2004-2012 anëtar i kuvendit të Kryqit të Kuq OK Tetovë, 2012-2019 anëtar i organit drejtues të

Kryqit të Kuq të Maqedoni, nga viti 2004 e deri më sot ligjërues dhe trajner aktiv për Ndihmën e

Parë në Kryqin e Kuq Tetovë, 2000 e deri më sot anëtar i Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të

Maqedonisë, 2002-2010 kryetar i degës Tetovë të Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë,

2010 -2014 anëtar i kryesisë qendrore të Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë, nga viti

2018 e deri më sot anëtar i kryesisë qendrore të Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë,

nga  viti  2008 e deri  më sot  anëtar  i  redaksisë  së  revistës  Medicus  të  botuar  nga Shoqata e

Mjekëve Shqiptarë të Maqedonisë, nga viti 2004 e deri më sot, anëtar i bordit organizativ dhe

bordit  shkencor të  takimeve mjekësore  të Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të  Maqedonisë,  në

periudhën  2008-2016,  nënkryetar  i  Shoqatës  së  Kirurgëve  të  Maqedonisë.  ,  në  vitin  2010

organizator dhe drejtor i Kongresit të kirurgëve të Maqedonisë, 2010-2022 kryetar i O.K. Tetovë

i Odës së Mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2014-2017 kryetar i komisionit për

punë  financiare  të  Odës  së  Mjekëve  të  Republikës  së  Maqedonisë  së  Veriut,  2017-2022

Zëvendëskryetar i Odës së Mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2022 deri më sot

anëtar i bordit ekzekutiv të Odës së mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2008-2012

anëtar i bordit drejtues të KU për Traumatologji, 2017 -2019 anëtar i bordit drejtues të Fondit për

sigurim shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, 2021 deri më sot është kryetar i

Shoqatës së Kirurgëve të Evropës Juglindore, 2018 deri më sot anëtar i bordit të faqes mjekësore

Panacea  dhe  redaktor  për  kirurgji.  2019 deri  më tani  anëtar  i  bordit  shkencor  të  portalit  të

specializuar mjekësor Pediatar.mk.



Angazhime të tjera

Pjesëmarrja  në  aktivitete  të  ndryshme mjekësore  të  organizuara  nga  shoqata  të  tjera,

pjesëmarrje  në  debate  dhe  panele  të  ndryshme  nga  fusha  e  mjekësisë  dhe  aktivitete  të

përgjithshme,  konsultant  i  shoqatës  për  fëmijë  me  nevoja  të  veçanta  Aura  nga  Tetova,

pjesëmarrje në debate për nxitjen e dhurimit të gjakut, në panele për rritjen e ndërgjegjësimit të

përgjithshëm për mbrojtjen e shëndetit,

Aftësi dhe njohuri të tjera

Njohuri të gjuhës angleze, gjuhëve ish JU, gjuhës bullgare

Përvetësimi  i  aftësive  për  të  punuar  me  programe  kompjuterike,  Word,  Excel  dhe

PowerPoint, alpinizëm

 



AKTIVITET ARSIMOR SHKENCOR

Dr. Ilber Besimi, në kuadër të veprimtarisë mësimore-edukative të Fakultetit të Mjekësisë

të Universitetit të Tetovës, mban ushtrime dhe ligjërata nga këto lëndë: Kirurgjia 1 dhe Kirurgjia

2,  Ortopedi,  Kirurgjia  Klinike.  Patologjia  e  sistemit  kockor  (programi  i  studimit  Mjekësi  e

Përgjithshme), Kirurgji (programi i studimit Obstetrikë), Kirurgji, Ortopedi dhe Traumatologji

(programi i studimit Fizioterapi),

Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  për  zgjedhjen  -  rizgjedhjen  e

mësimdhënsit  në  të  gjitha  thirjet  mësimore  -  shkencore  dhe  shoqëruese  në  Universitetin  e

Tetovës  (buletini  universitar),  kandidati  Dr.  Ilber  Besimi  nga  aktiviteti  mësimor-edukativ  ka

realizuar gjithsej 40.1 pikë.

 

AKTIVITET KËRKIMOR SHKENCOR

Krahas  angazhimit  në  procesin  mësimor,  kandidati  u  angazhua  edhe  në  kërkime

shkencore në fushën e shkencave mjekësore.

Veprimtaria kërkimore-shkencore e kandidatit përbëhet nga artikuj shkencorë të botuar

në revista shkencore ndërkombëtare, me pjesëmarrje në takime shkencore.

Sipas Rregullores dhe procedurës për për zgjedhjen - rizgjedhjen e mësimdhënsit në të

gjitha  thirjet  mësimore  -  shkencore  dhe  bashkëpunuese  në  Universitetin  e  Tetovës  (Buletini

Universitar), kandidati Dr. Ilber Besimi ka arritur gjithsej 85 pikë nga veprimtaria kërkimore-

shkencore.

 

AKTIVITET PROFESIONAL I APLIKUAR

Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  për  zgjedhjen  -  rizgjedhjen  e

mësimdhënsit  në  të  gjitha  thirjet  mësimore  -  shkencore  dhe  shoqëruese  në  Universitetin  e

Tetovës (buletini universitar), kandidati Dr. Ilber Besimi në këtë aktivitet mori 9 pikë.

 

AKTIVITETET ME INTERES TË PËRGJITHSHËM

Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  për  zgjedhjen  -  rizgjedhjen  e

mësimdhënsit  në  të  gjitha  thirjet  mësimore  -  shkencore  dhe  shoqëruese  në  Universitetin  e

Tetovës (buletini universitar), kandidati Dr. Ilber Besimi në këtë aktivitet grumbulloi 60 pikë.



 

FORMULARI PËR RAPORTIN E ZGJEDHJE – RIZGJEDHJE NË TË GJITHA THIRJET

MËSIMORE SHKENCORE

Shtojcave të mëposhtme i bashkëlidhet formulari i raportit për zgjedhjen e një profesioni

mësimor-shkencor.  Kandidati  Dr.  Ilber  Besimi  ka  mbledhur  gjithsej  194,1  pikë,  edhe  për:

veprimtarinë mësimore-edukative-edukative 40,1, veprimtarinë shkencore-hulumtuese 85 pikë,

veprimtarinë profesionale-aplikative 9 pikë dhe veprimtarinë me interes më të gjerë 60 pikë.

REFERENCAT  PROFESIONALE  TË  KANDIDATIT  PËR  ZGJEDHJEN  E
THIRJES MESIMORE
AKTIVITET ARSIMOR SHKENCOR 40,1
AKTIVITET KËRKIMOR SHKENCOR 85
AKTIVITET PROFESIONALE APLIKATIVE 9
AKTIVITETET ME INTERES SHOQËROE 60
TOTALI 194,1

 



KONKLUZION DHE REKOMANDIMI

Në  bazë  të  deklaratës  së  paraqitur  më  lart,  si  dhe  nga  të  dhënat  në  bashkëngjitje,

Komisioni  Recenzues  vlerëson  pozitivisht  aktivitetet  në  veprimtaritë  mësimore-arsimore,

shkencore-hulumtuese dhe aktivitetet me interes më të gjerë dhe zbulon se kandidati Dr. Ilber

Besimi. në përputhje me Rregulloren për kriteret dhe procedurën për zgjedhjen – rizgjedhjen në

të  gjitha  e  thirrjeve  mësimore-shkencore,  shkencore-mësimore,  shkencore,  mësimore-

profesionale  dhe bashkëpunuese në Universitetin  e  Tetovës,  nga referencat  profesionale  janë

mbledhur  gjithsej  194,1  pikë,  duke  tejkaluar  numri  minimal  i  pikëve  që  duhen  arritur,  për

përzgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore: DOCENT.

Mbështetur në të dhënat e mësipërme për veprimtarinë e përgjithshme të kandidatit, Komiisioni

recenzues përcaktoi se: Dr. Ilber Besimi posedon cilësi të larta shkencore dhe profesionale dhe

në bazë të nenit 172 të Ligjit për arsimin e lartë (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr.

82/2018), Rregullores për kriteret dhe procedurën për zgjedhjen-rizgjedhjen e thirjeve mësimore-

shkencore,  shkencore,  thirrjet  mësimore-profesionale  dhe  bashkëpunëtorët  e  Universitetit  të

Tetovës dhe neni 166 i Ligjit për Arsimin e Lartë, i plotëson të gjitha kushtet për t'u përzgjedhur

në thirrjen për të cilën ka aplikuar (DOCENT).



Komisioni recensues ka nderin dhe kënaqësinë e veçantë t'i propozojë Këshillit mësimor-

shkencor  dhe  Fakultetit  të  Shkencave  Mjekësore  dhe  Senatit  të  Universitetit  të  Tetovës,  që

kandidati  Dr. Ilber Besimi të zgjidhet DOCENT në fushën e TRAUMATOLOGJISË (30308)

dhe TË TJERA (30309) SIPAS FRASCAT.

                     

                      

KOMISIONI RECENSUES

1. Doc. Dr. Ilir Hasani – Kryetar

 ____________________________

2. Prof. Dr. Asim Izairi - Anëtar

 

________________________________

3. Prof. Dr. Florim Selimi - Anëtar

 ________________________________

                                                  



Shtojcë

I raportit recenzues për zgjedhjen - rizgjedhjen e mësimdhënsit në të gjitha thirjet

mësimore - shkencore në fushën e Traumatologjisë (30308) dhe të tjera (30309)

Kandidati: Ilber Besimi

Institucioni: Fakulteti i Shkencave Mjekësore - Universiteti i Tetovës, Tetovë

Lënda akademike: Shkenca Mjekësore Traumatologjisë (30308) dhe të tjera (30309)

Veprimtari mësimore-shkencore

 

Nr                      Emri i aktivitetit Kalkulimi Pikat
1 Zhvillimi i orëve mësimore në ciklin e parë të studimeve       16,8
1.
1

Kirurgjia Klinike 15 x 0.04 x 8 4,8

1.
2

Kirurgjia I ushtrime praktike Mjekësi e përgjithshme 15 x 0.04 x 4 2,4

1.
3

Kirurgjia I Ushtrime praktike Mami 15 x 0.04 x 6 3,6

1.
4

Kirurgji, ortopedi dhe traumatologji - Fizioterapi 15 x 0.04 x 5 3

1.
5

Ortopedia                 15 x 0.04 x 5 3

2 Tema e diplomës në ciklin e parë 20 x 0.2 5,5
3 Mentor 20 x 0.2 4
3 Anëtar i komisionit për mbrojtje të tezës 15 х 0,1 1,5
3 Doracak intern për ushtrime 8
3.
1

Praktikum I kirurgjisë
4 4

3.
2

Praktikum I kirurgjisë, ortopedisë dhe traumatologjisë
4 4

4 Konsultime me studentë 15 x 0.002 x 10 0,3
5 Recenzion I pinimeve shkencore në revistën Medicus 6 х 2 12

Shuma e pikëve nga veprimtaria mësimore-shkencore 40,1



Veprimtaria kërkimore-shkencore

 

Nr Emri i veprimtarisë Pikat
1 Mbrojtja e tezës 4
1.
1

Monografi për trajtimin operativ të karcinomave të mushkërive - libër (në proces
shtypjeje)

4

2
Punim  shkencor  origjinal  i  paraqitur  në  një  revistë  shkencore  profesionale
referuese me një bord redaktues ndërkombëtar

42

2.
1

Ilber Besimi, "Shumëllojshmëria e metodave të njëkohshme në trajtimin kirurgjik
të hernies inguinale"; Medicus, ISSN 1409-6366 UDC 61,; suplement Vol V No
1; Qershor, 2006

5

2.
2

Ilber Besimi, "Përparësitë dhe nevojat e kontrollit të dëmtimit ortopedik (DCO)",
Medicus, ISSN 1409-6366 UDC 61,; suplement Vol VII nr. 1; Qershor, 2007,

5

Ilber  Besimi,  "Vlerësimi  fillestar  dhe  menaxhimi  i  pacientëve  me  djegie",
Medicus, ISSN 1409-6366 UDC 61,; suplement Vol VIII nr. 2; Tetor, 2007 а

5

6
Ilber Besimi, “Nekroza aseptike e kokës së femurit”; Medicus, ISSN 1409-6366
UDC 61,; suplement Vol XII (2) Dhjetor, 2009,

5

Ilber Besimi, “Apendiciti në shtatzëni – raport rasti”; Medicus, ISSN 1409-6366
UDC 61,; suplementi 5, tetor, 2010,

5

Ilber Besimi, “Artriti Psoriatik – Multilance – Rastet”; Kongresi III i kirurgëve të
Maqedonisë, maj 2010 г

2

Ilber  Besimi,  "GIT,  DIAGNOZA DHE TRAJTIMI, EKSPERIENCA TONA";
Medicus, ISSN 1409-6366 UDC 61,; suplement Vol XVI (2) Dhjetor, 2011,

5

Ilber Besimi, "en bloc resection in lung kancer", Medicus, ISSN 1409-6366 UDC
61,; suplement Vëllimi X (2) Dhjetor, 2014,

5

Ilber  Besimi,  F.  Muharemi,  E.  Ramadani,  F.  Saliu,  I.  Miftari,  "Terapia
induksionale në trajtimin kirurgjik të kancerit të mushkërive"; Konferenca e Parë
Ndërkombëtare  e  Fakultetit  të  Shkencave  Mjekësore  ISCFMS2016  -,  Tetovë,
Qershor 2016

5

4 Pjesëmarrja në një takim profesional shkencor me një prezantim gojor i abstraktit 85



4.
1

Ilber  Besimi,  “Kirurgjia  e  karcinomës  bronkopulmonare”,  takimi  i  shoqatës
profesionale të kirurgëve në Magedonisè, Shkup, Mars, 2012

2

Ilber  Besimi,  Simpoziumi  i  8-të  Vjetor  Ndërkombëtar  për  Koloproktologji;
"Tumor metastatik në rektum nga kanceri i mushkërive dhe terapia induksionale
e të dyjave"; Tetor, 2012, Beograd, Serbi;

5

Ilber Besimi. "Parandalimi i trombozës pas trajtimit kirurgjik të pacientëve me
kancer  bronkopulmonar",  Takimi  profesional  i  Shoqatës  së  Kirurgëve  të
Maqedonisë, Shtip, Qershor 2013

2

Ilber Besimi. “Terapia induksionale si avantazh në trajtimin kirurgjik të kancerit
të mushkërive”; Takimi profesional mjekësor i Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë të
Maqedonisë, Strugë, Tetor 2013

5

Ilber Besimi. ", Osteomyeliti si komplikacion pas frakturave", Takimi profesional
mjekësor i Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë nga Maqedonia, Strugë, Tetor 2014

5

Ilber Besimi,  F. Muharremi,  E.  Ramadani,  F. Saliu,  I.  Miftari,  Z.  Sokolovski,
“Tromboza,  ana  bashkëkohore  kirurgjikale”;  Takimi  profesional  mjekësor  i
shoqatës së mjekëve shqiptarë në Maqedoni, Strugë, tetor 2015

5

Ilber Besimi,  “Frakturat e ekstremiteteve të poshtme – përvojat  tona”; Takimi
mjekësor profesional i shoqatës së mjekëve shqiptarë në Maqedoni, Strugë, tetor
2020.

5

Trajtimi i frakturave proksimale të femurit SEES 2022 Punimet e Kongresit 5

Frakturat e qafës së femurit  - fiksimi intramedular – Kongres I tarumatologjisë
dhe ortopedisë, Sarajevë 2022 

5

Totali I pikave për veprimtarinë Kërkimore shkencore 70



Veprimtari profesionale dhe aplikative

Nr
.

Emri i veprimtarisë: Pikat

1 Pjesëmarrja në aktivitete promovuese të fakultetit/institucionit 5

1.1 Prezantimi i mundësive akademike në Universitetin e Tetovës në shkollat e mesme në
vitin akademik 2020/2021

1

1.2 Prezantimi i mundësive akademike në Universitetin e Tetolvës në shkollat e mesme në
vitin akademik 2019/2020

1

Pjesëmarje në ZEVA Ljubljana 2018 1

Pjesëmarje në ZEVA Shkup 2021 1

Pjesëmarje në CPMNE Helsinki 2020 1

2 Përfundimi i specializimit në fushën e shkencave mjekësore dhe shëndetësore 4

2.1 Kirurg specialist 2

2.2 Traumatolog subspecialist 2

Totali pikësh nga veprimtaria profesionale-aplikative 9

Veprimtaritë me interes të përgjithshëm

Nr
.

Emri i veprimtarisë: Pikat

1 Bordi Botues i Revistës Ndërkombëtare Shkencore dhe Profesionale 14

1.1
“Medicus”, revistë e shoqatës së mjekëve shqiptarë në Republikën e Maqedonisë së
Veriut. 2008 -2022

14

2
Kryetar  i  programit  ose  bordit  organizativ  të  një  tubimi  ndërkombëtar
profesional/shkencor

10

2.1
Konferenca e parë shkencore ndërkombëtare “Tendencat bashkëkohore të shkencave
mjekësore dhe dinamika e zhvillimit të mjekësisë moderne”, Fakulteti  i Shkencave
Mjekësore, Universiteti i Tetovës, 3-4 qershor 2016

2

2.2
Konferenca  e  Katërt  Shkencore  Ndërkombëtare,  Fakulteti  i  Shkencave  Mjekësore,
Universiteti i Tetovës, 15 – 17 maj 2019

2

2.3 Takimet mjekësore të Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni 2006 - 2022 2
2.4 Kongresi I kirurgëve i Evropës Juglindore 2022 2
2,5 Kongresi i Kirurgëve të Maqedonisë 2010 2
3 Pozicione menaxhuese 36
3.1 Kryeshef i Departamentit të Kirurgjisë dhe Traumatologjisë 2014-2022 6
3.2 Kryetar i komisionit për çështje profesionale Spitali klinik Tetovë 2008-2022 4
3.3 Zëvendëskryetari  i  Odës së mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2017- 4



2022
Kryetar i komisionit për vlerësimin e aftësisë për punë 208-2012 4
President i Shoqatës së Kirurgëve të Evropës Juglindore 2021-2022 4
Kryetar i OSH-së së Odës së Mjekësisë Tetovë 4
Kryetar i Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë në Maqedoni - Dega Tetovë 4
Anëtar i bordit drejtues të FZORSM 2017-2019 2
Nënkryetari i Shoqatës së Kirugëve të Maqedonisë 2008-2016 2
Anëtar i organit drejtues të Kryqit të Kuq të Maqedonisë 2008-2016 2

5 Anëtar i komisionit për përzgjedhje në pozitë shkencore-mësimore
5.1

Totali pikësh nga veprimtaria me interes të përgjithshëm 60

REFERENCAT  PROFESIONALE  TË  KANDIDATIT  PËR  ZGJEDHJEN  E
THIRJES MESIMORE
AKTIVITET ARSIMOR SHKENCOR 40,1
AKTIVITET KËRKIMOR SHKENCOR 85
AKTIVITET PROFESIONALE APLIKATIVE 9
AKTIVITETET ME INTERES SHOQËROE 60
TOTALI 194,1

                            

KOMISIONI RECENSUES

1. Doc. Dr. Ilir Hasani – Kryetar

 

____________________________

2. Prof. Dr. Asim Izairi - Anëtar

 

________________________________

3. Prof. Dr. Florim Selimi - Anëtar

 

________________________________



Deri te:
KËSHILLI MËSIMOR-SHKENCOR I

FAKULTETIT TË SHKENCAVE MJEKËSORE
UNIVERSITETI I TETOVËS

R E F E R A T

PËR ZGJEDHJEN E NJË MËSIMDHËNËSI NË FAKULTETIN E SHKENCAVE

MJEKËSORE NË UNIVERSITETIN E TETOVËS

Me vendim të Këshillit Mësimor-Shkencor të Fakultetit të Shkencave Mjekësore të Universitetit

të Tetovës, me nr. 22/2524/1,  të dates 31.08.2022 dhe në bazë të konkursit të shpallur më: 29.09.2022 në

gazetën ditore “Koha” dhe “Nova Makedonija” dhe web faqen e  Universitetit të Tetovës, është caktuar

komisioni recensues për zgjedhjen e një mësimdhënësi për lëndët mësimore Historia e farmacisë, Të tjera

(30614,30616 nga klasifikimi i sferave, fushave dhe lëmenjve shkencorë-hulumtues sipas Klasifikimit

Ndërkombëtar të Fraskatit) në fushën e Farmacisë, në përbërje:

1.  Doc. Dr. Nexhibe Nuhii   -  Docent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin e Tetovës -
kryetar 
2.  Doc. Dr. Arjeta Shabani   -   Docent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin e Tetovës-
anëtar
3.  Doc. Dr. Gjylai Alija    -     Docent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin e Tetovës-
anëtar



REFERAT

1. Dr. sc. Mirlind Behxheti

I. Të dhënat biografike, pregatitja profesionale dhe aktiviteti pedagogjik

 Mirlind Behxheti u lind më 19.03.1993 në Tetovë. Shkollën fillore e ka kryer në Shkollën
,,Naim Frashëri,,në Tetovë, kurse Shkollën e mesme e ka kryer në gjimnazin e Tetovës ,,Kirli 
Pejçinoviq,,
 Fakultetin e Farmacisë e regjistroi në vitin akademik 2011/12 pranë fakultetit të 
shkencave mjekësore në Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe mori titullin Magjistër i 
shkencave farmaceutike në vitin kalendarik 2016.
 Mirlind Behxheti ka përovoj disa vjeçare si farmacist në barnatore, përvojë si përfaqsues 
profesional në disa shtëpi farmaceutike ku edhe ka qenë organizator dhe pjesmarrës në 
workshope, kongrese dhe konferenca të ndryshme me karakter shkencor. 
 Mirlind Behxheti ka qenë dhe vazhdon të jetë i angazhuar si asistent në fakultetin e 
mjekësis pranë Universitetit Shtetëror të Tetovës.
 Mirlind Behxheti është njohës i mirë i gjuhës angleze, maqedone dhe sërbo-kroate, si dhe
posedon shkathtësi kompjuterike.

II. Veprimtaria mësimore-arsimore

Dr. sc. Mirlind Behjeti është i punësuar si asistent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore –
Farmaci,  Universiteti  i  Tetovës  dhe  ka  mbajtur  ushtrime  në  lëndët:  Farmakologji,  Bazat  e
Farmakologjisë, Farmakologji dhe Toksikologji dhe Legjislacioni i Barnave.

Në përputhje me Rregulloren dhe procedurën për zgjedhjen në thirrjet mësimore shkencore,
shkencore, mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin e Tetovës, 
kandidati  Dr.  Mirlind  Behxheti  ka  realizuar  gjithsej  50.25 pikë  nga  veprimtaria  mësimore-
arsimore.

III. Veprimtaria shkencore-hulumtuese

Krahas  angazhimit  në  procesin  mësimor,  kandidati   është  angazhuar  vazhdimisht  në
hulumtime shkencore në fushën e Farmacisë.  Veprimtaria  shkencore-hulumtuese e kandidatit
përbëhet nga artikuj shkencorë të botuar në revista shkencore ndërkombëtare, me pjesëmarrje në
kongrese, seminare dhe tubime shkencore. 



1. Mirlind Behxheti, Arlinda Haxhiu Zajmi. -  Roli i hipertensionit esencial në
paraqitjen  e  dështimit  kronik  renal  –  prevenimi  medikamentoz,  Acta  Medica
Balkanika Vol 2 No.3/4 faqe 97-105 Tetovë, 2017 ISSN 2545-4110 UDC:61
2. Mirlind Behxheti, Nadir Ajruli, Sadi Bexheti, Veton Ademi. - Profili i lipideve
dhe  përqëndrimet  e  apolipoproteinës  -A1  (Apo-A1)  te  pacientët  me  dështim
kronik të veshkave të trajtuar me hemodializë përsëritëse, Acta Medica Balkanika
Vol 1 No.1 faqe 109-115 Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61
3. Mirlind Behxheti, Lutfy Zylbeari. -  Impakti i hipertensionit dhe BMI-së në
progresin  e  insuficiencës  renale  kronike,  Universi  Vol  05  Issue  02  faqe  57-61
Tetovë, 2019 ISSN 1857-9450 UDC 001
4. Lutfi  Zylbeari,  Nasir  Behxheti,  Dorentina Bexheti,  Mirlind Behxheti,  Ekrem
Ismani, Gazmend Zylbeari Zamira Bexheti. - Nefropatia diabetike (ND): diagnoza,
parandalimi  dhe trajtimi, Acta  Medica  Balkanika  Vol  1  No.1 faqe 9-17 Tetovë,
2016 ISSN 2545-4110 UDC:61
5. Qahil Ibraimi, Nasir Behxheti, Lutfi Zylbeari, Dorentina Bexheti, Sadi Bexheti,
Mirlind  Behxheti,  Ekrem Ismani.  -  Trajtimi  i  hipertensionit  tek  pacientët  me
diabetes  mellitus  dhe nefropati,  Acta  Medica  Balkanika  Vol  1  No.1  faqe  77-80
Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61
6. Lutfi  Zylbeari,  Nasir  Behxheti,  Doruntina  Bexheti,  Zamira  Bexheti,  Mirlind
Behxheti, Edita Alili-Idrizi, Nexhibe Nuhi. – Pleuriti uremik te pacientët e trajtuar
me hemodializ kronike. Acta Medica Balkanika  Vol 1 No.1 faqe 21-26 Tetovë, 2016
ISSN 2545-4110 UDC:61
7. Zamira  Bexheti,  Mirlind  Behxheti,  Sihana  Ameti-Lika,  Veton  Ademi.  –
Trajtimi  i  sëmundjeve  kardiovaskulare  te  pacientët  uremik.  Acta  Medica
Balkanika  Vol 1 No.1 faqe 129-134 Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61
8. Nasir Bexheti, Zamira Bexheti, Gazmend Zylbeari, Rita Alili,  Mirlind Behxheti,
Lutfi Zylbeari,  Arbnora Qaili. –  Ndikimi i hipertensionit arterial në progresin e
smundjeve kronike renale.  Acta Medica Balkanika  Vol 1 No.1 faqe 9-21 Tetovë,
2016 ISSN 2545-4110 UDC:61
9. Lutfi Zylbeari, Sihana Ahmeti Lika, Nasir Behxheti, Mirlind Behxheti, Zamira
Bexheti,  Jetmire Jakupi-Alimani,  Hanife Ahmeti,  Ferizate  Dika Haxhirexha,  Ledia
Kaci. - Homocysteine and Risk of Premature Coronary Heart Disease,  Traumas
&  EmergencySurgery  –  1st  AJTES  2017,  Albanian  Journal  of  Trauma  and
Emergency Surgery,Vol. 1, Issue 1 November 2017, Tiranë, R. e Shqipërisë, 56-5711-
12
10. Nadir Ajruli, Lutfi Zulbeari, Nexhbedin Abazi, Mirlind Behxheti. – The effect
of nutrition in patients with risk factor of cardiovascular disease. Universi Vol 05
Issue 02 faqe 98-95 Tetovë, 2019 ISSN1857-9450 UDC:001



 Në  përputhje  me  Rregulloren  dhe  procedurën  për  zgjedhjen  në  thirrjet  mësimore-
shkencore, shkencore, mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin e Tetovës,
kandidati  Dr.  Mirlind  Behxheti ka  realizuar  gjithsej  54 pikë  nga  veprimtaria  shkencore-
hulumtuese.

IV. Veprimtaria nga interesi më i gjerë

Në përputhje me Rregulloren dhe procedurën për zgjedhjen në thirrjet mësimore- shkencore, 
shkencore,  mësimore-profesionale dhe bashkëpunëtor në Universitetin e Tetovës, kandidati 
Dr.sc. Mirlind Behxheti në këtë veprimtari ka grumbulluar 9 pikë.



V. FORMULARI    PËR    RAPORTIN    PËR    ZGJEDHJE    NË    
THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE

Në  shtojcat  e  mëposhtme  është  bashkangjitur  formulari  për  raportin  e  zgjedhjes
në thirrjen mësimore-shkencore  të kandidatit Dr.sc  Mirlind Behxheti  i cili ka grumbulluar
gjithsej 113.25 pikë.

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË

THIRRJE

Pikë

VEPRIMTARIA MËSIMORE-SHKENCORE 50.25

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 54

VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 9

Gjithsej 113.25

Komisioni recensues:

1.Doc.dr.Nexhibe Nuhi (kryetar)  

___________________________

2.Doc.dr.Arjeta Shabani (anëtar)  

___________________________

3.Doc.dr.Gjylai Alija (anëtar)       

___________________________

PËRFUNDIMI DHE PROPOZIMI



Në bazë të pasqyrës së prezantuar më lartë, si dhe nga të dhënat në shtojcë, Komisioni

Recensues i vlerëson pozitivisht aktivitetet në  veprimtaritë  mësimore-arsimore, shkencore-

hulumtuese dhe veprimtarinë me interes më të gjerë dhe konstaton se kandidati Dr.sc Mirlind

Behxheti  në  përputhje  me Rregulloren për  kriteret dhe  procedurën për  zgjedhje në  thirrjet

mësimore-  shkencore, shkencore-mësimore, shkencore, mësimore-profesionale dhe të

bashkëpunëtorit në  Universitetin e Tetovës, ka grumbulluar gjithsej 113.25 pikë nga

referencat profesionale, për zgjedhjen në thirrjen mësimore-shkencore: Docent i titulluar.

Duke u bazuar në të dhënat e mësipërme për  aktivitetin e përgjithshëm të kandidatit,

Komisioni Recensues konstaton se: Dr.sc  Mirlind  Behxheti  posedon cilësi shkencore-

profesionale dhe në bazë të Ligjit për arsim të lartë të Republikës së Maqedonisë Veriore, në

përputhje me  Rregulloren për  kriteret e  veçanta  për  procedurën për  zgjedhje  në  thirrjet

mësimore-shkencore,  shkencore-mësimore, shkencore, mësimore-profesionale dhe të

bashkëpunëtorit në Universitetin e Tetovës, ai i plotëson të gjitha kushtet për t’u zgjedhur në

thirrjen që ka konkurruar.

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

shkencor të Fakultetit të Shkencave Mjekësore në Universitetin e Tetovës, që kandidati Dr.sc

Mirlind Behxheti  të zgjidhet në thirrjen mësimore shkencore: Docent i titulluar për lëndët

mësimore Historia e farmacisë, Të tjera (30614,30616 nga klasifikimi i sferave, fushave dhe

lëmenjve  shkencorë-hulumtues  sipas  Klasifikimit  Ndërkombëtar  të  Fraskatit) në  fushën e

Farmacisë.

Komisioni recensues:

1.Doc.dr.Nexhibe Nuhi (kryetar)  

___________________________

2.Doc.dr.Arjeta Shabani (anëtar)  

___________________________

3.Doc.dr.Gjylai Alija (anëtar)       

___________________________



PËR RAPORTIN PËR ZGJEDHJEN NË THIRRJEN MËSIMORE-SHKENCORE

Kandidati:   Mirlind Nasir Behxheti

Institucioni: Fakultet i Shkencave të Mjekësisë, Universiteti i Tetovës 

Lëmia Shkencore: Farmaci

I. VEPRIMTARIA MËSIMORE-ARSIMOR

Nr.

Rend

.

Emri i aktivitetit Kalkulimi

Pik

51.45

I.1 Mbajtja e ushtrimeve 

1.1 Viti akademik 2016/2017- semestri veror

Legjislacioni i barnave (Farmaci) 8x15x0.04 4.8

1.2 Viti akademik 2016/2017- semestri dimror

Bazat e farmakologjisë (Farmaci) 8x15x0.03 3.6

1.3 Viti akademik 2017/2018- semestri veror

Farmakologji me toksikologji (Mjekësi e Përgjithshme) 12x15x0.03 5.4

1.4 Viti akademik 2017/2018- semestri dimror

Farmakologji (Infermieri, Akusheri, Fizioterapi) 10x15x0.03 4.5

1.5 Viti akademik 2018/2019- semestri dimror

Farmakologji (Infermieri, Akusheri, Fizioterapi) 10x15x0.03 4.5

1.6 Viti akademik 2019/2020- semestri dimror

Farmakologji (Infermieri, Akusheri, Fizioterapi) 8x15x0.03 3.6

1.7 Viti akademik 2019/2020- semestri veror



Farmakologji me toksikologji (Mjekësi e Përgjithshme) 12x15x0.03 5.4

1.8 Viti akademik 2020/2021- semestri dimror

Farmakologji (Infermieri, Akusheri, Fizioterapi) 8x15x0.03 3.6

1.9 Viti akademik 2020/21- semestri veror

Farmakologji me toksikologji (Mjekësi e Përgjithshme) 8x15x0.03 3.6

1.10 Viti akademik 2021/2022- semestri dimror

Farmakologji (Infermieri, Akusheri, Fizioterapi) 10x15x0.03 4.5

1.11 Viti akademik 2021/2022- semestri veror

Praktika profesionale (Farmaci) 8x15x0.03 3.6

1.12 Viti akademik 2022/2023- semestri dimror

Farmakologji (Infermieri, Akusheri, Fizioterapi) 7x15x0.03 3.15

Totali i pikëve nga veprimtaria mësimore-arsimor 50.25



II. VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE

Nr.

Rend.
Emri i aktivitetit Pikë

II.1 Teza të mbrojtura

"Hipertensioni arterial, komplikimet dhe trajtimi medikamentoz” 

“Roli  i  hipertensionit  esencial  në  paraqitjen  e  sëmundjeve  kronike  renale  –

prevenimi medikamentoz” 

II.2 Punim  me  rezultate  origjinale  shkencore,  të  botuar  në  revistë  
referente shkencore/profesionale me bord editorial ndërkombëtar

2.1 Mirlind Behxheti,  Arlinda Haxhiu Zajmi. -  Roli i  hipertensionit esencial në

paraqitjen e dështimit kronik renal – prevenimi medikamentoz, Acta Medica

Balkanika Vol 2 No.3/4 faqe 97-105 Tetovë, 2017 ISSN 2545-4110 UDC:61

3.6

2.2 Mirlind Behxheti, Nadir Ajruli, Sadi Bexheti, Veton Ademi. - Profili i lipideve

dhe përqëndrimet e apolipoproteinës -A1 (Apo-A1) te pacientët me dështim

kronik  të  veshkave  të  trajtuar  me  hemodializë  përsëritëse,  Acta  Medica

Balkanika  Vol 1 No.1 faqe 109-115 Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61

3.6

2.3 Mirlind Behxheti, Lutfy Zylbeari. -  Impakti i hipertensionit dhe BMI-së në

progresin e insuficiencës renale kronike,  Universi Vol 05 Issue 02 faqe 57-61

Tetovë, 2019 ISSN 1857-9450 UDC 001

3.6

2.4 Lutfi  Zylbeari,  Nasir  Behxheti,  Dorentina  Bexheti,  Mirlind  Behxheti,  Ekrem

Ismani,  Gazmend  Zylbeari  Zamira  Bexheti.  -  Nefropatia  diabetike  (ND):

diagnoza, parandalimi dhe trajtimi, Acta Medica Balkanika Vol 1 No.1 faqe 9-

17 Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61

3.6

2.5 Qahil Ibraimi, Nasir Behxheti, Lutfi Zylbeari, Dorentina Bexheti, Sadi Bexheti,

Mirlind Behxheti, Ekrem Ismani. - Trajtimi i hipertensionit tek pacientët me

diabetes mellitus dhe nefropati, Acta Medica Balkanika Vol 1 No.1 faqe 77-80

Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61

3.6

2.6 Lutfi  Zylbeari,  Nasir  Behxheti,  Doruntina  Bexheti,  Zamira  Bexheti,  Mirlind 3.6



Behxheti,  Edita  Alili-Idrizi,  Nexhibe Nuhi.  –  Pleuriti  uremik te  pacientët  e

trajtuar me hemodializ kronike. Acta Medica Balkanika  Vol 1 No.1 faqe 21-26

Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61

2.7 Zamira  Bexheti,  Mirlind  Behxheti,  Sihana  Ameti-Lika,  Veton  Ademi.  –

Trajtimi  i  sëmundjeve  kardiovaskulare  te  pacientët  uremik.  Acta  Medica

Balkanika  Vol 1 No.1 faqe 129-134 Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61

3.6

2.8 Nasir Bexheti, Zamira Bexheti, Gazmend Zylbeari, Rita Alili, Mirlind Behxheti,

Lutfi Zylbeari, Arbnora Qaili. – Ndikimi i hipertensionit arterial në progresin

e smundjeve kronike renale. Acta Medica Balkanika  Vol  1  No.1 faqe 9-21

Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61

3.6

2.9 Lutfi Zylbeari, Sihana Ahmeti Lika, Nasir Behxheti,  Mirlind Behxheti, Zamira

Bexheti,  Jetmire  Jakupi-Alimani,  Hanife  Ahmeti,  Ferizate  Dika  Haxhirexha,

Ledia Kaci. - Homocysteine and Risk of Premature Coronary Heart Disease,

Traumas & EmergencySurgery – 1st AJTES 2017, Albanian Journal of Trauma

and Emergency Surgery,Vol. 1, Issue 1 November 2017, Tiranë, R. e Shqipërisë,

56-5711-12 

3.6

2.10 Nadir Ajruli, Lutfi Zulbeari, Nexhbedin Abazi,  Mirlind Behxheti. – The effect

of nutrition in patients with risk factor of cardiovascular disease.  Universi

Vol 05 Issue 02 faqe 98-95 Tetovë, 2019 ISSN1857-9450 UDC:001

3.6

III. Punim me rezultate shkencore origjinale, të publikuara në 
përmbledhje punimesh nga tubim shkencor me bord ndërkombëtar

3.1 Mirlind  Behxheti,  Lutfi  Zylbeari,  Zamira  Bexheti,  Nasir  Bexheti,  Dorentina

Bexheti,  Ekrem  Ismani,  Sadi  Bexheti.  Hipertensioni  dhe  korelacioni  me

sëmundjet  kronike  renale. International  Conference  of  Medical  Sciences

25.May,2018-Prishtina, Kosovo

1.8

3.2 Lutfi  Zylbeari,  Nasir  Bexheti,  Kastriot  Haxhirexha,  Mirlind  Bexheti,  Zamira

Bexheti, Ferizate Dika-Haxhirexha, Gazmend Zylbeari. Roli I biomarkuesve te

rinj  ne  parashikimin  e  demtimeve  te  nefropatia  diabetike International

Conference of Medical Sciences 25.May,2018-Prishtina Kosovo

1.8

3.3 Ismet H.Bajraktari, Blerim Krasniqi, Mirlind Behxheti, Qail Ibrahimi. – The 1.8



innovations in etiology and pathogenesis of osteoporosis -  4th   International  

Scientific  Conference  of  the  Faculty  of Medical  Sciences,  pp.305-306  15-17  

May,  2019,  Tetovo,  Macedonia. ISBN 978-608-217-078-7

3.4 Arbnore Qaili, Nasir Behxheti, Veton Ademi, Edita Alili Idrizi, Mirlind 

Behxheti, Zamira Bexhet   Trajtimi  me    acid  folik  te  pacientë  me  dështim

kronik  renal    përfundimtar  të trajtuar me hemodializë Treatment with  

folic acid in patient with end stage renal disease treated with  haemodialysis. 

Konferenca e II-të e farmacisë me pjesmarje ndërkombëtare Prizren 02-

04.06.2017

1.8

3.5 Driton Selmani, Lutfi Zylbeari, Nasir Behxheti, Zamira Bexheti, Gazmend 

Zylbeari, Mirlind Behxhet. - Aritmia tek pacientët uremik të trajtuar me 

hemodializë Arythmia in uremic patients treated with hemodialysis-

treatment Konferenca e II-të e farmacisë me pjesmarje ndërkombëtare Prizren 

02-04.2017

1.8

3.6 Arbnore Qaili, Hanife Rustemi Ahmeti, Mirlind Behxheti. Treatment of 

hipercholesterlemia. 2nd International Scientific Conference of the Faculty of 

Medical Sciences (ISCFMS 2017) – “Health Care Challenges of  the  21st   

Century”,  pp.69  116-117  October  2017,  Tetovo,  Macedonia. ISBN 978-608-

217-062-6

1.8

3.7 Sihana Ahmeti Lika, Veton Ademi, Nagip Rufati, Mirlind Behxheti, Arbnore 

Qaili, Ledjan Malaj Analizë  Farmakoekonomike:  Përdorimi  iracional  i  

heparinës  me  masë molekulare të ulët gjatë shtatzënisë Pharmacoeconomic 

analysis:  Irrational  utilization  of  Low  Molecular Weight Heparins during

pregnancy. Konferenca e II-të e farmacisë me pjesmarje ndërkombëtare Prizren 

02-04.06.2017

1.8

IV. Pjesëmarrje në takim shkencor/profesional me referat - prezentim 
oral

4.1 Ismet H.Bajraktari, Blerim Krasniqi, Mirlind Behxheti, Qail Ibrahimi. – The 

innovations in etiology and pathogenesis of osteoporosis -  4th   International  

Scientific  Conference  of  the  Faculty  of Medical  Sciences,  pp.305-306  15-17  

1.2



May,  2019,  Tetovo,  Macedonia. ISBN 978-608-217-078-7

4.2 Lutfi Zylbeari, Nasir Bexheti, Kastriot Haxhirexha, Mirlind Bexheti, Zamira 

Bexheti, Ferizate Dika-Haxhirexha, Gazmend Zylbeari. Roli I biomarkuesve te 

rinj ne parashikimin e demtimeve te nefropatia diabetike International 

Conference of Medical Sciences 25.May,2018-Prishtina Kosovo

1.2

4.3 Mirlind Behxheti, Lutfi Zylbeari, Zamira Bexheti, Nasir Bexheti,   Dorentina 

Bexheti, Ekrem Ismani, Sadi Bexheti. Hipertensioni dhe korelacioni me 

sëmundjet kronike renale. International Conference of Medical Sciences 

25.May,2018-Prishtina, Kosovo

1.2

V. Abstrakt  i  botuar  në  librin  e  abstrakteve  nga  konferencat  
shkencore  – ndërkombëtare

5.1 Mirlind Behxheti, Lutfi Zylbeari, Zamira Bexheti, Nasir Bexheti,   Dorentina 

Bexheti, Ekrem Ismani, Sadi Bexheti. Hipertensioni dhe korelacioni me 

sëmundjet kronike renale. International Conference of Medical Sciences 

25.May,2018-Prishtina, Kosovo

0.6

5.2 Ismet H.Bajraktari, Blerim Krasniqi, Mirlind Behxheti, Qail Ibrahimi. – The 

innovations in etiology and pathogenesis of osteoporosis -  4th   International 

Scientific  Conference  of  the  Faculty  of Medical  Sciences,  pp.305-306  15-17

May,  2019,  Tetovo,  Macedonia. ISBN 978-608-217-078-7

0.6

5.3 Lutfi Zylbeari, Nasir Bexheti, Kastriot Haxhirexha, Mirlind Bexheti, Zamira 

Bexheti, Ferizate Dika-Haxhirexha, Gazmend Zylbeari. Roli I biomarkuesve te

rinj ne parashikimin e demtimeve te nefropatia diabetike International 

Conference of Medical Sciences 25.May,2018-Prishtina Kosovo

0.6

Totali i pikëve nga veprimtaria shkencore – hulumtuese 54



III. VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË

Nr. Emri i aktivitetit Pikë

1
Anëtar  i  këshillit  organizues  ose  programor  i  tubimit  
ndërkombëtar shkencor/profesional 3

1.1
Redaktor: "Acta Medica Balkanica" - International Journal of

Shkenca Mjekësore, ISSN: 2545 - 4110.
1

1.2
Konferenca e dytë shkencore ndërkombëtare “Healthcare challenges of the 21st

century”, Fakulteti i Shkencave Mjekësore, Universiteti i Tetovës, 13 - 14 Tetor

2017

1

1.3 Konferenca e tretë shkencore ndërkombëtare, Fakulteti i Shkencave Mjekësore,

Universiteti i Tetovës, 8 - 10 Nëntor 2018
1

2  Qëndrim studimor 2

2.1
Qëndrim studimor 10 ditor në Universitetin e  s h k e n c a v e  m e j k ë s o r e  
P r i s h t i n ë . 03.11.2020-13.11.2020 1

2.2
Qëndrim   studimor   dy   javor   në   Universitetin   e   Trakias,   Edrene,   Turqi.
16.07.2012-27.07.2012. 1

3 Udhëheqës   4

3.1 Udhëheqës ne barnatoren Vital Farm – Tetovë   4

Totali i pikëve nga veprimtaria me interes të gjërë 9



REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJEN NË

THIRRJE

Pikë

VEPRIMTARIA MËSIMORE-SHKENCORE 50.25

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE 54

VEPRIMTARITË ME INTERES MË TË GJERË 9

Gjithsej 113.25

Komisioni recensues:

1.Doc.dr.Nexhibe Nuhi (kryetar)  

___________________________

2.Doc.dr.Arjeta Shabani (anëtar)  

___________________________

3.Doc.dr.Gjylai Alija (anëtar)       

___________________________



R  E  F  E  R  A  T

PËR ZGJEDHJEN E MËSIMDHËNËSIT NË TË GJITHË TITUJT MËSIMORË-

SHKENCORË NË LËMIN MËSIMOR-SHKENCOR TË KIRURGJISË (303) NË

UNIVERSITETIN SHTETËROR TË TETOVËS

Në  bazë  të  Konkursit  të  Universitetit  Shtetëror  të  Tetovës,  Fakulteti  i  Shkencave

Mjekësore, të shpallur në bazë të nenit 110, 173 dhe 182 të Ligjit për Arsim të Lartë në “Gazeta

Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr 82/2018, neni 252 dhe 254 të Statutit të Universitetit të

Tetovës, dhe në përputhje me Rregulloren për kritere të veçanta dhe procedurë  për zgjedhje të

mësimdhënësve në thirrje të titulluara në njësitë e Universitetit të Tetovës për mësimdhënës në

thirrje  të  titulluar  docent  në  lëmin  Gjinekologji  dhe  Akusheri  (të  tjera  30205,  30225  nga

klasifikimi i sferave, fushave dhe lëmenjve shkencor-hulumtues sipas Klasifikimit Ndërkombëtar

të Fraskatit) të shpallur më datë 31.08.2022 në Ueb faqen e Universitetit të Tetovës dhe në bazë

të  propozimit  të  Këshillit  arsimor-shkencor/Këshillit  shkencor  të  Fakultetit  të  Shkencave

Mjekësore të datës 29.09.2022, Këshilli i Rektoratit të USHT-së mori vendimin nr. 22-2524/1,

për formimin e Komisionit të recensentëve në përbërje: Prof. dr Florin Besimi - kryetar, Prof.

dr Arian Alili – anëtar dhe Doc. dr Meral Rexhepi – anëtar.

Si anëtarë të Komisionit të recensentëve, pas kontrollimit të dokumentacionit të paraqitur,

e paraqesim këtë:

R  A  P  O  R  T

Në Konkursin e shpallur për zgjedhjen e mësimdhënësit në fushën e Gjinekologjisë dhe

Akusherisë , brenda afatit të parashikuar u paraqit Dr sci. Pranvera Izairi.

1. TË DHËNA BIOGRAFIKE DHE ARSIMIMI

Kandidatja, dr sci. Pranvera Izairi është lindur më 8 Shtator të vitit 1977, në Kumanovë ku

edhe e ka kryer arsimin fillor dhe ate të mesëm – drejtimi Gjimnaz i Përgjithshëm. Gjatë arsimit



të mesëm ka treguar interes të veçantë nga lëndët biologji, kimi dhe gjuhë të huaja, për çka edhe

ka marrur pjesë në gara republikane në nivel shtetëror.

Në  Fakultetin  e  Mjekësisë,  Universiteti  “Shën  Kirili  dhe  Metodi”  në  Shkup  është

regjistruar në vitin shkollor 1996/97. Gjatë studimeve ka qenë në mënyrë aktive e angazhuar në

punën kërkimore-shkencore të fakultetit, në Shoqatën e Studentëve duke punuar tema studentore

të prezentuara në kongrese shkencore të studentëve dhe pjesëmarrje në punëtori të ndryshme. Ka

diplomuar në Prill të vitit 2004 kurse provimin shtetëror e ka dhënë në vitin 2005 dhe po të

njëjtin  vit  ka  filluar  të  punojë  në  I.P.Sh.  “Rheuma”  në  Çegran,  si  mjeke  e  praktikës  së

përgjithshme.  

Specializimin nga Gjinekologjia dhe Akusheria me sukses e ka kryer më 1 Nëntor të vitit

2013, në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi në Shkup. Në Janar të vitit 2014 është punësuar në

Spitalin Special për Gjinekologji dhe Akusheri, ku edhe më tej vazhdon të punojë si udheheqëse

e Repartit  për Shtatzëni Patologjike dhe Rrezik të Lartë.  Në Dhjetor të vitit  2021 me sukses

mbrojti  tezën  e  doktoraturës  me  titull:  ” Значењето  на  перинаталниот  скрининг  на

серумските  биомаркери  од  Quadriple  test-от  и  фето-плацентарната  единица  во

предвидување на перинаталниот ризик и исходот од бременоста”, pranë Fakultetit të

Mjekësisë,  Universiteti  “Goce  Dellçev”  në  Shtip,  duke  marrur  titullin  doktor  i  shkencave

mjekësore.    

Nga muaji Mars i vitit 2022 është e  angazhuar si mësimdhënëse e lëndës “Udhëheqja e

Lindjes”  në  Fakultetin  e  Infermierisë,  drejtimi  i  Akusherisë  pranë  Universitetit  Shtetëror  të

Tetovës, kurse nga viti 2020 është e angazhuar si asistente e lëndës Gjinekologji d he Akusheri

në  Fakultetin  e  Shkencave  Mjekësore,  drejtimi  Mjekësi  e  Përgjithshme,  pranë  Universitetit

“Goce Dellcev” ne Shtip.

Kandidatja në mënyrë aktive e përdorë gjuhën angleze, maqedonase, serbo-kroate si dhe

mund të përdoret me gjuhën gjermane.

Komisioni i recensentëve i mori parasyshë arritjet e përgjithshme shkencore, profesionale,

pedagogjike si dhe arritjet e tjera të kandidates që nga fillimi i karrierës, si dhe arritjet e tjera të

kandidates  mbi  bazën e  tërë  dokumentacionit  të  paraqitur  me rëndësi  për  zgjedhjen  e  saj  si

mësimdhënëse.



2. ARRITJET SHKENCORE, PROFESIONALE, PEDAGOGJIKE DHE ARRITJET E TJERA TË

KANDIDATIT NGA ZGJEDHJA E FUNDIT DERI NË DITËN E PARAQITJES

Veprimtaria shkencore-arsimore  

Në kuadër të veprimtarisë mësimore-arsimore në USHT në Tetovë, Fakulteti i Shkencave

Mjekësore,  kandidatja  dr  sci.  Pranvera  Izairi  mban  mësim teorik  (mësimdhënie)  për  lëndën

“Udhëheqja  e  lindjes”  dhe  “Metodat  bashkëkohore  diagnostike  në  Akusheri”,  drejtimi  i

Akusherisë, Fakulteti i Infermierisë nga viti akademik 2021/2022. Nga viti 2020 mban mësim

praktik për lëndën Gjinekologji dhe Akusheri në Fakultetin e Shkencave Mjekësore, drejtimi i

Mjekësi e Përgjithshme në Universitetin Goce Dellçev në Shtip.

 

Veprimtari të tjera që bëjnë pjesë në veprimtarinë mësimore-arsimore, me rëndësi    

për zgjedhjen

Dr  sci.  Pranvera  Izairi,  në  kuadër  të  Edukimit  Kontinual  Medicinal  dhe  shtëpive

farmaceutike, disa herë ka mbajtur ligjerata për mjekët e sektorit privat, në komunat Tetovë dhe

Gostivar. Gjithashtu posedon Certifikatë për udhëheqjen e punëtorive nga lëmia e gjinekologjisë

dhe akusherisë, gjegjësishtë përpilimin e protokoleve mjekësore.

Veprimtaria shkencore/kërkimore 

Dr  sci.  Pranvera  Izairi  ka  botuar  gjithsej  13  punime  shkencore dhe  në  disa  punime

shkencore është  bashkëautore në  lëmin  e  mjekësisë,  nëpër  revistat  shkencore,  publikimet

shkencore ndërkombëtare si dhe në përmbledhjet e konferencave shkencore. Deri tani punimet

shkencore të botuara në revista të ndryshme të dr sci Pranvera Izairit, nga lënda e Akusherisë,

gjegjësishtë Perinatologjisë janë cituar 11 herë nga autorë të ndryshëm nga Europa.



Veprimtaritë e tjera që bëjnë pjesë në veprimtarinë shkencore-kërkimore, me rëndësi për 

zgjedhjen

Konkursit  të  lartpërmendur,  lidhur  me  zgjedhjen  e  mësimdhënësit  në  të  gjithë  titujt

mësimorë-shkencorë i bashkëngjit 13 punimet që janë cituar në SHTOJCËN 2 që pason, kurse

për recension i paraqet punimet e poshtëshënuara:  

1. Pranvera Izairi, Bashkim Ismaili, Ana Kocevska  - Diagnostic value of maternal 
serum Inhibin A in prediction of adverse pregnancy outcome, Kongresi i 
Shkencave Natyrore, Mjekësore dhe Teknologjive, Universiteti i Tetoves, 2022

2. Pranvera Izairi, Nevenka Velickova - Association of adverse pregnancy outcome
with the values of serum biomarkers of Quadriple test, Original article, Albanian J
Med Health Sci Vol. 57, 2021

3. Pranvera  Izairi,  Nevenka  Velickova,  Marjan  Stojovski,  Asim  Izairi  -  The
importance of prenatal screening of serum biomarkers of Quadriple test and feto-
placental unit  in prediction of perinatal risk and pregnancy outcome, Acta Medica
Balcanica-Internatioanl Journal of Medical Sciences, AMBIJMS. 

4. Pranvera Izairi, Kristina Skeparovska, Nevenka Velickova. The corelation between 
feto-placental unit, fetal biometry and amniotic fluid in pregnant women with 
preeclampsia in second trimester International Journal Knowledge, 38 (4) 2020 
pp685-689. ISSN 1857-923Xhttp://eprints.ugd.edu.mk/24376/

5. Pranvera Izairi, Vesna Antovska, Kristina Skeparovska, Nevenka Velickova, The 
corelation between feto-placental unit, fetal biometry and amniotic fluid in pregnant 
women with preeclampsia in second trimester 5th International Multidisciplinary 
Medical Congress in Albania, poster presentation,  https://eprints.ugd.edu.mk/24375/  ,   
URL: //imca.al/ 2020

6. Pranvera  Izairi,  Nevenka  Velickova  -  Prenatal  screening  of  Inhibin  A  and  feto-
placental circulation as predictors for preeclampsia in pregnant women during second
trimester. International Journal Knowledge, 35 (4) (2019) Knowledge in practice, pp.
2545-4439  ISSN 1857-923X https:// eprints.ugd.edu.mk/23771/ 

7.  Pranvera Izairi, Kristina Skeparovska, ” Transabdominal vise transvaginal scanning of 
the cervix in healthy pregnant women” Fourth International Congress on natural, health
sciences and technology. Medical sciences, 15-17 Maj 2019 Certificate of presentation 
University of Tetova. 

8. Pranvera Izairi, “Antiphospholipid Syndrome in pregnant women”
Oral presentation – National Rheumatology Congress, Pristina 2019

https://eprints.ugd.edu.mk/24375/


9.  Pranvera Izairi, “Induction of labour” 12-14.05.2017 Fourth Congress of  
gynaecologists and obstetricians of Macedonia, poster presentation 

10.  Pranvera Izairi, “Pregnancy and rheumatoid inflammatory disease”
    2016, November 3-4, Pristina, Third National Rheumatology Congress of Kosova  

11.  Pranvera Izairi, “Bacterial vaginitis  a cause of preterm delivery”, Medical journal 
“Medicus” – Association of Albanian Doctors in Macedonia, 2009

12.  Pranvera Izairi, Scientific publication “The role of Papanicolau Test and CIN I” 
Medical journal “Medicus” –  Association of Albanian Doctors in Macedonia, 2006

13. Pranvera Izairi - The pain, Medical journal “Medicus” –  Association of Albanian 
Doctors in Macedonia, 2005

Diplomat nga punëtori dhe kurse në lëmin e akusherisë

1. Pranvera Izairi, 6-7 October 2022, Certificate for completion the basic course - hands on
for fetal echocardiography.

2. Izairi P, 09-11 May 2018 Certificate for completion the course, “Neonatal resuscitation 
program (NRP)”.

3. Pranvera Izairi, 23.11.2017 – Certificate of completion for Perimac training
In Fetal monitoring.

4. Pranvera Izairi, 17 November 2017 Ian Donald – Inter-University school for medical 
ultrasound, Diploma for advanced fetal neurosonography 

5. Pranvera Izairi, June 2014 – Completed the  project: “Development and implamantion of
clinical guidelines in Sexual and Reproductive health ”, Skopje. 

Veprimtaria profesionale-aplikative dhe veprimtaria me interes më të gjerë  

Dr sci.  med.  Pranvera Izairi  është përfshirë në mënyrë aktive në punën profesionale-
aplikative të Repartit për Shtatzeni Patologjike dhe me Rrezik të Lartë, në Spitalin Special për
Gjinekologji dhe Obstetrikë Nëna Terezë, Shkup, me metodat më të reja ultrasonografike 3D/4D
dhe skiningje perinatologjike. 



FORMULARI   1  

 KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR ZGJEDHJE NË TITUJ MËSIMORË-SHKENCORË,
SHKENCORË, MËSIMORË-PROFESIONAL DHE BASHKËPUNËTORË

Kandidati:        Pranvera Sami Izairi     
              (emri, emri i prindit dhe mbiemri)

Institucioni:       Universiteti Shtetëror i Tetovës 
                         (Emri i fakultetit/institutit)

Fusha shkencore:    GJINEKOLOGJI DHE AKUSHERI  

KUSHTET E PËRGJITHSHME PËR ZGJEDHJE NË TITULLIN MËSIMOR-SHKENCOR
– DOCENT / TITULLIN SHKENCOR – BASHKËPUNËTOR SHKENCOR

N
r.
rendor

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Plotësimi i

kushteve të
përgjithshme po/jo

1 Suksesi mesatar prej së paku 8,00 (tetë) në studimet e ciklit të parë
dhe ciklit të dytë, për secilin cikël veçmas,  përkatësisht ka arritur sukses
mesatar së paku 8,00 (tetë) në studimet e integruara në ciklin e parë dhe të
dytë të studimeve

Suksesi mesatar në ciklin e parë:
Suksesi mesatar në ciklin e dytë:
Suksesi mesatar  8.53 për studimet e integruara.

po

2 Titulli shkencor: Doktor i shkencave mjekësore
Emri i sferës shkencore: Gjinekologji dhe akusheri
______.

po

3 Të  publikuara  së  paku  katër  punime  shkencore* në  publikim
shkencor referent në pajtim me Ligjin për arsimin e lartë, në pesë vitet e
fundit para shpalljes së konkursit për zgjedhje.

po

3
.1

Revistë  shkencore  në  të  cilën  punimet  që  publikohen  u
nënshtrohen recensioneve dhe e cila është e indeksuar në së paku një
bazë  elektronike të  revistave  me  punime  shkencore  të  qasshme  në
internet,  siç  janë:  Еbsco,  Emerald,  Scopus,  Web  of  Science,  Journal
Citation Report, SCImago Journal Rank  ose bazë tjetër të revistave, e
cilën do ta përcaktojë Këshilli kombëtar i arsimit të lartë

1. Emri i revistës shkencore: Albanian Journal of Medical and
Health Sciences - J Med Health Sci Vol. 57, ISSN 2412-
6373
Emri i bazës elektronike të 

po



N
r.
rendor

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Plotësimi i

kushteve të
përgjithshme po/jo

revistave:https://ajmhs.umed.edu.al
Titulli i punimit:  Association of adverse pregnancy 
outcome with the values of serum biomarkers of Quadriple 
test, Original article
Data e publikimit: Nëntor, 2021

2. Emri i revistës shkencore Acta Medica Balkanica Vol. 7 
No. 13-14 (2022)
Emri i bazës elektronike të revistës: 
https://sites.google.com/unite.edu.mk/acta-medica-
balkanica/vol-7-no-13-14-2022
Titulli i punimit: The importance of prenatal screening 
of serum biomarkers of Quadriple test and fetoplacental
unit in the prediction of perinatal risk and pregnancy 
outcome
Data e publikimit: 2022

3
.2

Revista  shkencore  në  të  cilën  punimet  që  publikohen  u
nënshtrohen recensimit  dhe të  cilat  kanë këshill  redaktues  në të  cilin
marrin pjesë anëtarë nga së paku tre shtete, me ç’rast numri i anëtarëve
nga një vend nuk mund t’i tejkalojë dy të tretat e numrit të përgjithshëm
të anëtarëve.

   1.  Emri i revistës shkencore:  International Journal    Knowledge,
38 (4) 2020 ISSN 2545 – 4439 ISSN 1857 – 923X

    Këshilli redaktues ndërkombëtar (numri i përgjithshëm i anëtarëve,
numri dhe përkatësia sipas vendeve):

- 108 anëtarë, Serbia, Mali i Zi, Kroacia, Bulgaria, Bosna dhe
Hercegovina,  Maqedonia,  Kosova,  Rumunia,  Slovenia,  Austria,
Bahrain, Shqipëria, Belorusia, India, USA, Ukraina.

Titulli i punimit:  The correlation between feto-placental unit,
fetal  biometry  and  amniotic  fluid  in  pregnant  women  with
preeclampsia in second trimester
Data e publikimit: 2020

2. Emri i revistës shkencore: International Journal 
Knowledge, 35 (4) (2019) Knowledge in practice, pp.1269-
1275. ISSN 1857-923Xhttps:// eprints.ugd.edu.mk/23771/
Këshilli redaktues ndërkombëtar (numri i përgjithshëm i 

po

https://drive.google.com/file/d/1pFr0apr_FIPcZW5lF9DpDDxOi2_WsJch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFr0apr_FIPcZW5lF9DpDDxOi2_WsJch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFr0apr_FIPcZW5lF9DpDDxOi2_WsJch/view?usp=sharing


N
r.
rendor

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Plotësimi i

kushteve të
përgjithshme po/jo

anëtarëve, numri dhe përkatësia sipas vendeve): 108 
anëtarë, Serbia, Mali i Zi, Kroacia, Bulgaria, Bosna dhe 
Hercegovina, Maqedonia, Kosova, Rumunia, Slovenia, 
Austria, Bahrain, Shqipëria, Belorusia, India, USA, 
Ukraina.
Titulli i punimit: Prenatal screening of Inhibin A and feto-
placental circulation as predictors for preeclampsia in 
pregnant women during second trimester.
Data e publikimit: 2019

3
.3

Përbledhja e punimeve shkencore të recensuara,  të prezantuar në
tubime shkencore ndërkombëtare, ku anëtarët anëtarët e programit ose
këshillit shkencor janë nga së paku tre shtete

1. Titulli i përmbledhjes: International Medical Congress in Albania
Emri  i  tubimit  ndërkombëtar:  5th International

Multidisciplinary Medical Congress in Albania,
Emrat e shteteve: Shqipëria, Kosova, Italia, Greqia, etj.
Titulli  i  punimit:   Screening  for  preeclampsia  by  using

maternal serum inhibin A and doppler values in the second trimester
of pregnancy
Data e publikimit: Maj 2020 
(https://eprints.ugd.edu.mk/24375/  , URL: //imca.al/ 2020)  

2. Titulli i përmbledhjes: Përmbledhje e abstrakteve - USHT
Emri  i  tubimit  ndërkombëtar:  Fourth  International  Congress  on
natural, health sciences and technology. Medical sciences
Emrat e shteteve: Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Kroacia, etj.
Titulli i punimit:  Transabdominal vise transvaginal scanning of the
cervix in healthy pregnant women
Data e publikimit: 15-17 Maj 2019

po

4 Njohja  e  së  paku  një  gjuhe  të  huaj,  e  përcaktuar  me  akt  të
përgjithshëm  të  Universitetit,  përkatësisht  të  shkollës  së  lartë
profesionale të pavarur
1. Gjuha e huaj: Gjuhë angleze
2. Emri  i  dokumentit:  Certifikatë  për  dhënien  e  provimit  nga  gjuha

angleze
3. Dhënësi i dokumentit: UGD - Shtip
4. Data e dhënies së dokumentit: 2016

po

https://eprints.ugd.edu.mk/24375/


N
r.
rendor

KUSHTET E PËRGJITHSHME
Plotësimi i

kushteve të
përgjithshme po/jo

5 Ka aftësi për realizimin e veprimtarisë në arsimin e lartë

1. Emri  i  institucionit  ku  janë  fituar  aftësitë  dhe  shkathtësitë  për
realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë UGD – Shtip, USHT

2. Lloji  i  trajnimit/ përvoja  /arsimimi  për  fitimin  e  aftësive  dhe
shkathtësive për realizimin e veprimtarisë së arsimit të lartë

- Realizimi i mësimit praktit në Fakultetin e Shkencave 
Mjekësore - UGD dhe mesimit teorik në Fakultetin e 
Infermieris-dega Akusheri, USHT.

3. Periudha e  fitimit  të  shkathtësive  për  realizimin  e  veprimtarisë  së
arsimit të lartë:

Vitet akademike:  2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

po

*  Për  kandidatin/ët,  i  cili  ka  më  tepër  se  4 (katër)  punime  shkencore  në  publikime
shkencore referente, komisioni recensues punimet shkencore do t’i përmend, do t’i shënojë dhe
vlerësojë me pikë në Formularin 2.



FORMULARI 2

PËR RAPORTIN E ZGJEDHJES NË TITUJ MËSIMORË-SHKENCORË,
SHKENCORË DHE MËSIMORË-PROFESIONAL 

Kandidati:
Pranvera Sami Izairi

(emri, emri i prindit dhe mbiemri)
Institucioni:

USHT – Fakulteti i Shkencave Mjekësore
(Emri i fakultetit/institutit)

Fusha shkencore:
Gjinekologji dhe akusheri

VEPRIMTARIA EDUKATIVE-MËSIMORE 

Nr.
rendor

Ermi i aktivitetit: Pikë

1. Viti akademik  2020/2021, semestri veror:
1. Gjinekologji dhe Akusheri - praktikë (4 orë)

1.68

2. Viti akademik 2021/2022,   semestri dimëror:
1.    Gjinekologji dhe Akusheri - praktikë  (8 orë)

3.36

3. Viti akademik 2021/2022,   semestri veror
1. Udhëheqja e lindjes (Akusheri) – teori (2 orë)
2. Gjinekologji dhe Akusheri - praktikë (8 orë

1.2

4. 1. Konsultime me studentë (viti akademik 2021-2022)
65 konsultime

3.36

Gjithsej 9.73

VEPRIMTARIA KËRKIMORE-SHKENCORE

Nr.
rendor

Emri i aktivitetit: Pikë

1. The importance of prenatal screening of serum biomarkers 
of Quadriple test and fetoplacental unit in the prediction of 
perinatal risk and pregnancy outcome.

      UDC: 618.2-07(497.7)”2019/2021” Original scientific
paper

6.0

2. Association of adverse pregnancy outcome with
the  values  of  serum  biomarkers  of  Quadriple  test,
Original article, Albanian J Med Health Sci Vol. 57.

6.0

3. The  correlation  between  feto-placental  unit, 6.0



fetal biometry and amniotic fluid in pregnant women
with preeclampsia in second trimester.  International
Journal  Knowledge,  38  (4)  2020  ISSN  2545  –  4439
ISSN 1857 – 923X

4. Screening  for  preeclampsia  by using maternal
serum  inhibin  A  and  doppler  values  in  the  second
trimester  of  pregnancy,  5th International
Multidisciplinary Medical Congress in Albania, poster
presentation,   https://eprints.ugd.edu.mk/24375/  ,  
URL: //imca.al/ 2020

6.0

5. Prenatal  screening  of  Inhibin  A  and  feto-
placental circulation as predictors for preeclampsia in
pregnant  women  during  second  trimester.
International  Journal  Knowledge,  35  (4)  (2019)
Knowledge  in  practice,  pp.  1269-1275.  ISSN  1857-
923Xhttps:// eprints.ugd.edu.mk/23771/

6.0

6. Transabdominal  vise  transvaginal  scanning  of
the  cervix  in  healthy  pregnant  women”  Fourth
International Congress on natural, health sciences and
technology.  Medical  sciences,  15-17  Maj  2019
Certificate of presentation University of Tetova.

3.0

7. Ligjërata në sekcione profesionale mjekësore (5) 10

Gjithsej 43

VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË 

Nr.
rendor

Emri i aktivitetit: Pikë

1. Anëtare e Shoqatës së Mjekëve Shqipëtar të Maqedonisë 1.0
2. Anëtare  e  Shoqatës  së  Osteoporozës  së  Republikës  së

Kosovës
1.0

3. Qëndrim  jashtë  shtetit  për  përsosje  profesionale  (tre
muaj)

0.5

4. Pjesëmarrëse në Komision të Ministrisë së Shëndetësisë 1.0

https://drive.google.com/file/d/1pFr0apr_FIPcZW5lF9DpDDxOi2_WsJch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFr0apr_FIPcZW5lF9DpDDxOi2_WsJch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pFr0apr_FIPcZW5lF9DpDDxOi2_WsJch/view?usp=sharing
https://eprints.ugd.edu.mk/24375/


5. Anëtar i këshillit organizues ose programor të tubimit
shkencor/profesional

0.5

6. Vendosja  e  metodës  së  re  diagnostike  të  kombinuar
(laboratorike dhe ultrasonografike)  në lëmin e obstetrikës  në
institucion publik

1.0

Gjithsej 5

REFERENCAT PROFESIONALE TË KANDIDATIT PËR ZGJEDHJE NË
TITULL

Pikë

VEPRIMTARIA EDUKATIVE-MËSIMORE 9.73
VEPRIMTARIA KËRKIMORE-SHKENCORE 43.0
VEPRIMTARI ME INTERES MË TË GJERË 5.0

Gjithsej 57.73



K O N K L U D I M    D H E    P R O P O Z I M
 

Duke u bazuar në tërë dokumentacionin e paraqitur dhe duke e analizuar veprimtarinë e

deritashme të përgjithshme të kandidates Dr sci. med. Pranvera Izairi, Komisioni i recensentëve e

çmon  pozitivisht  dhe  e  vlerëson  veprimtarinë  mësimore-arsimore,  kërkimore-shkencore  dhe

profesionale-aplikative, si dhe veprimtarinë me interes më të gjerë të Dr sci. Pranvera Izairit. 

Në  bazë  të  të  dhënave  të  paraqitura  të  veprimtarisë  së  përgjithshme  të  kandidates,

Komisioni konkludoi se Dr sci. med. Pranvera Izairi posedon cilësi shkencore dhe profesionale

dhe sipas Ligjit për arsim të lartë dhe Rregullores për kriteret dhe për procedurën e zgjedhjes në

tituj  mësimorë-shkencorë,  shkencorë,  mësimorë-profesionalë  dhe  në  tituj  bashkëpunëtori  të

Universitetit Shtetëror të Tetovës, i plotëson të gjitha kushtet që të zgjedhet në titullin Docent i

titulluar në fushën e Gjinekologjisë dhe Akusherisë. 

Sipas kësaj që u tha më lartë, Komisioni ka nderin dhe kënaqësinë t’i propozojë Këshillit

mësimor-shkencor të Universitetit Shtetëror të Tetovës, Fakulteti i shkencave mjekësore, Dr sci.

med. Pranvera Izairi, të zgjedhet në titullin  Docent i titulluar, në lëmin e Gjinekologjisë dhe

Akusherisë (30205, 30225).

 

          
             KOMISIONI I RECENSENTËVE:

1.   Prof. Dr.  Florin Besimi - kryetar    ..........................................

2.   Prof. Dr.  Arian Alili - anëtar         ...................................................

3.   Doc. Dr.  Meral Rexhepi - anëtar   ................................................




