
                                                                                                                                До                                                      

                                                                         НАУЧНО НАСТАВЕН СОВЕТ

                                                      ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ

                                                              УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

                                                 

                                                                 РЕФЕРАТ

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК НА ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО
УНИВЕРЗИТЕТОТ ТЕТОВО

Врз  основа  на  Одлуката  на   на  наставно-научниот  совет  на  Факултетот  за  медицински  науки,

Универзитет во Тетово, бр. 22-2524/1 од  29.09.2022 година, во врска со Конкурсот за избор на

наставници во насловно звање доценет/вонреден професор, објавен во дневни весници“ Коха“ и

„Слободен  Печат“  од  31.08.2022  година,  како  и  на  веб-страницата  на  Универзитетот:

www.unite.edu.mk,  Наставно-научнен совет, на седницата одржан на 29.09.2022г., донесе одлука

бр. 22-2524/1 за формирање на рецензентска комисија, во состав

1.Проф  д-р  Кенан  Ферати  –  редовен  професор  во  Факултетот  на  Медицински  науки  на

Тетовскиот Универзитет 

2.  Проф д-р  Јетмире  Алимани  –  редовен  професор во  Факултетот  на Медицински  науки  на

Тетовскиот Универзитет 

3.  Доц.  Д-р  Самедин  Сали  –  редовен  професор  во  Факултетот  на  Медицински  науки  на

Тетовскиот Универзитет 

На  конкурсот  за  Предавачи по  предметите:  Орална  хирургија  и  дентална  радиологија  беше

претставен кандидатот :

1. д-р Хасим Хавзиу
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Рецензионата комисија, по проверка на конкурсниот материјал, на горенаведениот наслов му го

доставува следново:

РЕФЕРАТ

I. Биографија, стручна подготовка и наставна дејност

Др. Хасим Хавзиу е роден на 07.05.1958 во село Дебреше Гостиварсо. Основното образование го

завршил  во  основното  училиште  во  село  Врапчиште  (1965-1973).  Средното  образование  го

завршил во Гимназијата на град Гостивар, насока математичко-природно одделение (1973-1977).

Кандидатот ги завршил студиите на Медицинскиот-стоматолошки факултет при Универзитетот во

Приштина  (1977-1984)  Во  1997  година  се  запишал  на  специјализацијата  на  Стоматолошкиот

факултет  во Скопје,  специјализирал  Орална хирургија  и успешно ја  завршил  во 2000.  Во 2001

година завршил основен и напреден курс по имплантологија на Американскиот универзитет во

Истанбул и  Универзитетот  во  Белград. Магистерските  студии  ги  завршил  на  Универзитетот  во

Приштина,  на  Медицински  факултет,  отсек  Стоматологија,  на  насоката  Орална  хирургија,  на

11.03.2005 година, со одбрана на магистерскиот труд: „Инциденца, етиологија на одонтогените

радикуларни цисти и нивните хируршки третман“, со што ја добил титулата научен: Магистер по

стоматолошки науки. Постигнува просечен успех на прв и втор циклус на студии, со што успешно

се запишува на трет  циклус докторски студии на Стоматолошкиот  факултет при Универзитетот

„Мајка  Тереза“  во  Тирана.  Докторските  студии  ги  завршил  на  Стоматолошкиот  факултет  при

Универзитетот „Мајка Тереза“ во Тирана на насока Орална хирургија и на 29.01.2013 година, со

просечен успех 10,  со одбраната на докторската  теза  „Современ менаџмент на инфламаторни

одонтогени Цисти“ со која ја доби научната титула Доктор на стоматолошки науки.

Д-р сци. Хасим Хавзиу активно ги користи македонскиот, српскиот, турскиот и англискиот јазик.
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Д-р. сци Хасим Хавзиу во учебните 2017/2018 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 година

е ангажиран како предавач по различни предмети од областа на стоматологијата на Факултетот за

медицински науки при Тетовскиот Универзитет.

НАСТАВНА ДЕЈНОСТ

Др. Сци Хасим Хавзиу се занимава со настава како предавач и практичен носител по предметите:

Претклиничка Орална Хирургија, Дентална Радиологија и Претклиничка Радиологија.

Надворешен  предавач  на  втор  циклус  на  студии  на  Академскиот  институт  за  естетска

стоматологија во Скопје.

 AНГАЖМАН

- Член на државната испитна комисија при Стоматолошкиот факултет во Скопје од 2005 година до

денес.

- Член на многу стоматолошки здруженија во Македонија, Албанија и Косово.

- Два мандата како потпретседател на Стоматолошката асоцијација на Албанците во Македонија.

- Претседател на орални и максилофацијални хирурзи на Албанци при Стоматолошкото друштво -

Аполонија.

- Автор и коавтор на многу усни излагања, разни конгреси како и разни списанија внатре и надвор

од државата.

- Автор на многу научни и стручни трудови на различни публикации.
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- Редовен член на европските имплантолози

- Редовен член на Светските импантолози

- Редовен член на Здружението на орални хирурзи во Република Северна Македонија, Косово и

Албанија

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Кандидатот Хасим Хавзиу покрај тоа што е ангажиран во наставниот процес, се занимавал и со

научно-истражувачка дејност од областа на стоматолошките науки.

Истражувачко-научниот  интерес  се  верификува  преку  одбрана  на  магистерски  и  докторски

трудови, како и презентација на оригинални трудови на научни собири, како и научно-стручни

публикации во земјата и странство.

- Активен учесник на Меѓународниот конгрес на имплантолози ЕАО во Тел Авив, Израел 2017 г.

- Активен учесник на Меѓународниот конгрес на имплантолози ЕАО во Виена, Австрија 2018 г.

- Активен учесник на Меѓународниот конгрес на имплантолози ЕАО во Лисабон, Португалија 2019

година

- Активен учесник на Меѓународниот конгрес на имплантолози ЕАО во Берлин, Германија 2020 г.

Научни трудови:

1.  Хасим  Хавзиу  „Биолошки  медијатори  во  функција  на  забрзување  на  регенерацијата  на

постоперативните  коскени  дефекти  на  вилиците“  –  Аполонија  Стоматолоко  списаније (УДК

616.716-089.843)

Авторот зборува за автологните остеоактивни биолошки супстанци за кои науката била изречена

како материјали  кои играат  клучна  улога  во  стимулацијата  и  регулирањето на  метаболичките

процеси  во  клетките,  преку  активирање на  таканаречената  плазма богата  со  тромбоцити  или

плазма богата со тромбоцити PRP. . Овој метод се користел кај пациенти кои биле подложени на

хируршки интервенции како што се оперативна екстракција на импактирани заби, цистектомија,
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хируршка екстракција на преостанатите корени со цел да се потврди улогата на PCR кај коскените

дефекти.

2. Хасим Хавзиу „Хируршко-ортодонтски третман на импактирани максиларни и мандибуларни

канини“ – Аполонија Стоматолоко списаније (УДК 613.314.4 – 007.13) година I 10 бр. 19 2008 г.

Во  оваа  студија,  терапијата  на  импактирани  канини  во  двете  вилици  претставува  сериозен  и

специфичен проблем од гледна точка на избор на терапевтска хируршка интервенција, за секој

случај  особено  во  повеќето  случаи  во  тесна  интердисциплинарна  соработка  со  ортодонтот  и

протетичарот.  Во  зависност  од  возраста  на  пациентите,  хируршката  интервентна  терапија  на

импактирани максиларни и мандибуларни канини ја третиравме во четири опции: ортодонтско-

хируршки, хируршко-ортодонтски, хируршки и метод на набљудување. Како терапевтска метода

во оваа студија го користевме хируршко-ортодонтскиот за млади луѓе на возраст од 11-20 години,

додека за оние над 20 години екстракциска  хируршка метода - отстранување на импактиран заб.

3.  Хасим  Хавзиу  „ Спвремено  менаџирање со  инфламаторни  одонтогени  цисти“  –  Аполонија

Стоматолоко списаније (UDK 616.314.17 – 006.2) година I 13 бр. 25 2011 г.

Во  оваа  презентација  вклучивме  дентогени  радикуларни  цисти,  кои  претставуваат  чести

патолошки  процеси  кои  се  манифестираат  со  деструкција  на  коските  околу  цистата.  Во  оваа

студија  беше  испитана  зачестеноста  на  појавата  на  воспалителни  дентогени  цисти,  можните

етиолошки  фактори  и  нивниот  терапевтски  и  хируршки  третман.  Врз  основа  на  обработениот

материјал, можеме да заклучиме дека етиолошкиот фактор на појавата на радикуларните цисти е

високата инциденца на кариес  и неговите последици.  Додека појавата на резидуални цисти е

последица на нелекувањето на преостанатите епителни грануломи без екстракција на заб.

4. Хасим Хавзиу „Примена на БИО-ОСС и биоплантски биоматеријали во пополнување на коскени

дефекти на вилиците“ – Стоматолошко списание Аполонија година I 14 бр. 27 2012 г.

Целта на овој труд е да се прикаже примената на биоматеријали како биопланта  ПРЦ, Bio-oss

гранули за пополнување на коскени дефекти по хируршки интервенции.

Во овој труд се претставени 30 случаи каде што сме ги примениле овие материјали по хируршки

интервенции.  Основен  критериум  за  резултатите  беше  клиничко-хируршкиот  преглед  што  го

правевме пред и по операцијата. Нашите успеси се евидентни каде по 5-6 месеци од примената
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на биоматеријалот во ро-графиката, јасно се гледа пополнувањето на коскените дефекти со нова

коска.

5. Хасим Хавзиу „Истражување на тоталните протези со ендосеални импланти“ – Стоматолошко

списание Аполонија година I 13 бр.28 2012 г.

Протетската рехабилитација на беззабни пациенти со подвижни протези не е секогаш успешна

како третман. Тоа се должи на нестабилноста на протезите на долната вилица (почесто) а поретко

на горната вилица.  Иако протезата  ги  исполнува сите професионални и клинички барања,  таа

често е нестабилна и поради оваа причина пациентот може да не биде задоволен од протезата.

Причината за оваа нестабилност доаѓа од многу фактори почнувајќи од коскената ресорпција на

алвеоларниот гребен по екстракција на заб. Денес, овие протетски проблеми во случаите кога

имаме  нестабилни  протези  се  решени  со  протези  закотвени  со  ендозални  импланти  кои

обезбедуваат нејзина стабилност.

6. Хасим Хавзиу „Мукоцели, клинички третман и терапија“ – Аполонија Дентално списание (УДК

616.314.17 – 006.2) година I 4 бр.8 2002 г.

Мукоцелите  се  цистични  формации  на  мали  дополнителни  плунковни  жлезди  лоцирани  во

субмукозата  на  усната  шуплина  (Cavum  oris)  и  максиларниот  синус.  Според  Харисон  (1975),

мукоцелите се појавуваат во субмукозата на долната усна и 70-80%.

Целта  на  овој  труд  е:  да  се  изврши  патохистолошка  верификација  на  клиничката  и

патохистолошката дијагноза,  разликата помеѓу  двата пола,  возраста,  локализацијата  и нивниот

рецидив.

7. Хасим Хавзиу „Крварење по орално-хируршки интервенции и нивно терапевтско лекување“ –

Дентално списание Аполонија (УДК 616.614-089.87 – 005.1) година I 9 бр.18 2017 г.

Крварењето е една од најсериозните компликации со кои се соочува стоматологот во неговата

секојдневна работа. Сите хируршко-орални интервенции предизвикуваат крварење, кое мора да

се  контролира  со  различни  методи  на  хемостаза  за  да  не  се  загрози животот  и  здравјето  на

пациентот.  Анамнезата,  клиничката  контрола  и  лабораториските  тестови  се  многу  важни  за
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откривање на секое хемостатско нарушување кое ни кажува да преземеме подготвителни мерки

за орално-хируршки интервенции.

8.  Хасим Хавзиу „Инциденца на импактирани заби“ – Стоматолошко списание Аполонија  (УДК

616.314 – 007.13) година I 8 бр.15 2006 г.

Појавата  на импактирани заби може да  се  најде кај  сите заби или кај  секоја  дентиција,  и  кај

млечните и кај трајните, но што се однесува до стручната литература, најмногу се среќаваме кај

трајните заби и оние третите мандибуларни молари , максиларни канини, максиларни катници,

втори  мандибуларни  премолари,  мандибуларни  канини,  но  без  разлика  на  полот,  додека

импактираните заби во максилата се скоро 2 пати повеќе кај жените отколку кај мажите и 90% се

билатерални импакци.

9. Хасим Хавзиу „Хемисекција, императивни методи за реставрација на забите“ – БаСС 2012, 17-ти

Конгрес на Балканското стоматолошко друштво, Тирана, Албанија

Хемисекцијата на забите е хируршка интервенција во која се отстрануваат еден или два корени од

забот, што е невозможно за успешно ендодонтско лекување, но преостанатиот корен кој е добро

третиран  ќе  послужи  за  понатамошна  протетска  рехабилитација.  Хемисекцијата  е  особено

индицирана кога треба да го прицврстиме забот што му служи на пациентот за фиксна протетска

работа. Случаите кои се вклучени во оваа студија се засегнати од двата пола, различна возраст,

додека  забите  се  мандибуларните  молари,  каде  по  радиографски  преглед  многу  внимателно

(атрауматски)  ги  одвоивме  коронката  и  коренот  од  останатите  за  да  не  го  повредиме

интерденталниот септум, се отстранува забот и се врши негова киретажа.                 

                                             

10.  Хасим  Хавзиу  „Адеонид  цистичен  карцином“  –  Албански  списание  за  орална  и

максилофацијална хирургија година I 1 бр. 4 2015 г.

Аденоиден  цистичен  карцином  A.C.C  (Cylindroma)  -  е  редок  малиген  тумор,  единствен  меѓу

аденокарциномите,  се  одликува  со  типични  карактеристики  или  својства  бидејќи  има  бавен

постепен раст и со исклучително висок афинитет на метастази. Овој малигнен тумор се појавува во

усната шуплина и ги напаѓа малите плунковни жлезди лоцирани во непцето, букалната регија,
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усните  и  јазикот.  Има  недефинирана  етиологија,  без  наследен  карактер  или  каква  било

поврзаност со локални фактори. Најмногу ја погодува возраста над 55 години и женскиот пол во

однос на машкиот пол 2:1.

11.  Хасим  Хавзиу  „Интернист-Орален  хирург  ,  Интердисциплинарен  менаџмент  на  случаи  со

антикоагулантна  и  антитромбоцитна  терапија  при  орални  хируршки  интервенции“  Научен

ресурсен труд

Оваа  студија  има  за  цел  да  ја  утврди  улогата  на  интердисциплинарната  соработка  помеѓу

оралните хирурзи и интернистите кај пациенти со антикоагулантна или антитромбоцитна терапија

за  време на  орални хируршки интервенции,  како и  описот  на протоколот  за  третман за  овие

пациенти, особено прекинувањето на антикоагулантите и презентацијата на хеморагија за време и

по  орални  хируршки  интервенции,  вклучувајќи  докази  за  ризик  од  примарно-секундарна

хеморагија за време на интервенцијата.

12. Хасим Хавзиу „Избор на ситуации (случаи)  на парцијална дентиција со забни импланти I.T.I

Straumann SLA“ - Стручен труд

Поставувањето на ендоосеални остеоинтегративни импланти во коската на вилицата за избор на

ситуации кај пациенти со парцијален безабен статус ,  заради протетска рехабилитација, поставени

на хируршки начин, сега е вообичаена рутина во стоматолошката пракса. Целта на трудот е да го

прикажеме нашето неколкугодишно искуство каде хируршки поставивме импланти од типот I.T.I

Straumann SLA во селектирани случаи на парцијален безболизам. За успешноста на имплантите

или нивната состојба, ги следивме со интраорални клинички прегледи и ро контрола на секои 6

месеци.

13.  Хасим  Хавзиу  „Имедијатен  имплант  или  доцен  имплант“  -  Усна  презентација,  Конгрес  на

Албанското стоматолошко друштво, Струга 2016 г.

Имедијатниот имплант е поставување на имплантот во алвеолата на штотуку извадениот заб, овој

тип на имплант може да се примени на сите неодамна извадени заби, без разлика дали се во

естетскиот регион (фронтална) или дистална  регија.
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Целта на оваа метода е во исто време (сесија) да се вади забот и да се постави имплантот, па

пациентот да добие време и уште поважно, ја запираме ресорпцијата на коската на алвеоларниот

гребен, оваа метода е многу удобна. за пациентот, бидејќи се работи за хируршка операција во

една фаза.

14. Хасим Хавзиу „Рехабилитација со ендооселен имплант во случај на агенеза на забот 41“ – Прв

Симпозиум  на Здружението на имплантолози Албанци на Македонија, Скопје 2017 г.

15.  Хасим  Хавзиу  „Генетскиот  фактор  како  причина  за  импактиран  или  полуимпактиран  трет

молар“ -  Прв Меѓународен конгрес на Здружението на орални и максилофацијални хирурзи на

Косово, март 2008 година.

16. Хасим Хавзиу „Нашето искуство со примена на забни импланти“ - Прв Меѓународен конгрес на

Здружението на орални и максилофацијални хирурзи на Косово, март 2008 г.

18. Хасим Хавзиу „Стоматолошки импланти во функција на протетска рехабилитација“ - Научен

семинар од Албанското стоматолошко друштво, јуни 2013 г.

Интракоскените забни импланти денес се составен дел на реконструктивната стоматологија за да

се постигне орална, функционална (џвакачка) естетска и фонетска рехабилитација, за пациентите

кои ги изгубиле природните заби на различни начини, или на еден заб или на групи заби или на

сите.

Целта на оваа презентација е да се прикаже, преку нашето 14-годишно искуство, клиничката и

терапевтската ориентација со интраосезни импланти во најразновидните случаи.

19.  Хасим Хавзиу „Итна имплантација по екстракција на заб“ - II Меѓународен сеалбански конгрес

за стоматологија - Приштина

Поставувањето на имплантот веднаш по екстракција на заб е итна имплантација. Индикациите за

користење на овој метод се многу како: трауматско вадење на заб, девитализирани заби или дури

и  витални  кои  не  можат  да  се  третираат  со  ниту  една  конзервативна  или  хируршка  метода,

ресорпција на коренот на забот, вертикална или хоризонтална фрактура на коренот итн.
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20.  Хасим Хавзиу „Хируршки третман на импактиран трет молар на мандибулата - можни интра-

постоперативни компликации“ -  Трет Меѓународен  Албански конгрес за стоматологија -  Скопје

2013 г.

Целта  е  да  се  прикажат  случаи  каде  што  вршевме  екстракција  на  импактиран трет  молар  на

мандибулата во случаи кога положбата на забот и коренот беше во тенкоста на коската и блиску

до анатомските структури.

Со оглед на поставеноста на импактираниот трет молар на мандибулата како и оперативното поле

ограничено  со  марго  предните  мандибули  и  вториот  молар  при  хируршка  интервенција,

интраорални компликации како што се: хеморагија од меките и коскените ткива, повреда на а. Et

v.  алвеоларисинфериор,  повреда  на  н.  Лингвалис,  скршеница  на  лингвална  ламина, и можна

фрактура на мандибулата итн.

21. Хасим Хавзиу „Резидуални цисти“ – Аполонија стоматолошо списание (УДК 616.716.1/4 -006.2)

година I 11 бр.22 2009 г.

Резидуалните  цисти  се  коскени  лезии  кои  ретко  се  појавуваат  во  беззабени  или  делумно

беззабени  вилици.  Тие  се  развиваат  по  остатоците  од  периапикалните  процеси  како  што  се

грануломи или радикуларни цисти по екстракција на заб. Всушност, тие се радикуларни цисти кои

се појавуваат по екстракција на заб или корен. Целта на нашата работа е да презентираме случај

каде пациентот е третиран и дијагностициран како резидуална циста лоцирана во менталниот

регион и телото на долната вилица со одредена големина.

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЈНОСТ

Кандидатот Хасим Хавзиу има учествувано на многу симпозиуми, конгреси, конференции, курсеви

и стручни состаноци во земјата, регионот и меѓународните земји.

Во прилог на пријавата кандидатот ја доставил и дипломата за додипломски студии, диплома од

втор циклус студии, уверение за одбрана на докторски труд, уверение за оценки за додипломски
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студии, уверение за специјализација, уверение за оценки. од втор циклус на студии, уверението за

оценки од трет циклус на студии,  биографија,  список на научни трудови објавени во прилог и

трудови објавени во соодветни списанија, оригинален примерок од докторски труд, уверение за

државјанство и раѓање, уверение и диплома за знаење. на англискиот јазик.

Предлог-одлука

Рецензионата комисија, по испитувањето на документацијата на кандидатот кој конкурирал, врз

основа на оценката содржана во оваа рецензија,  како и земајќи го предвид професионалниот

развој и искуство, има чест да му предложи на Ректоратскиот совет:

Др.  Хасим  Хавзиу  ќе  биде  избран  доцент  по  предметите:  Орална  хирургија,  Стоматолошка

радиологија

Рецензентската  комисија  оценува дека  кандидатот  поседува научни и  стручни квалитети,  и ги

исполнува  сите  критериуми  предвидени  со  законот  за  високо  образование,  прописот  за

критериумите и постапките за избор на наставно-научни повици и повици за соработници, како и

други нормативни акти, за да бидат избрани во овој наставно-научен повик.

Tетово,                                                                                                     Членови на рецензентската комисија:

          Проф д-р Кенан Ферати ( претседател ) ____________________________________

Проф. Д-р Јетмире Алимани 

_____________________________________

Доц. Д-р Самедин Сали

_____________________________________
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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

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
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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

Pikët nga mësimdhënia e realizuar 1,20

Shuma e pikëve nga veprimtaria mësimore-arsimore 32,7

VEPRIMTARIA SHKENCORE-HULUMTUESE
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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

Apolonia ( UDK 616.314 – 007.13 ) viti I 8 Nr.15  2006

3.6

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
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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

Ndërkombëtar mbarëshqipëtar i stomtologjisë – Shkup 2013

2

Gjithësej pikë nga veprimtaria shkencore-hulumtuese 59.2

VEPRIMTARIA PROFESIONALE-APLIKATIVE
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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

Tetovë,                                                                                                                   Anëtarët e komisionit recenzues:

Prof.d-r Kenan Ferati (kryetar)   
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____________________________________

           Prof.d-r Jetmire Alimani Jakupi

_____________________________________

Prof.d-r Samedin Sali

                                                  

                                                                                                           ____________________________________

_
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До 
НАУЧНО НАСТАВЕН СОВЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

 

ИЗВЕШТАЈ ОД РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ ЗВАЊА НА ФАКУЛТЕТ ЗА
МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ ТЕТОВО

 

За  избор-реизбор  на  наставникот во  сите  наставно-научни  звања  од  областа  на

Трауматологија (30308) и друго (30309)

Согласно член 172 од Законот за високо образование (Службен весник на РМ, бр.

82/2018),  членот  252  и  254  од  Статутот  на  Университетот  во  Тетово, и со  Одлука  од

Наставно-научниот  совет  на  Факултетот  за  медицински  науки при Универзитетот  во

Тетово одржан  на  27.09.2022,  во  врска  со  Конкурсот   објавен  на 31.08.2022 година во

дневните  весници  „Коха“  и  „Слободен  печат“  и  на веб-страницата  на

Универзитетот http://www.unite.edu.mk, за избор/реизбор на еден наставник во сите наставно-

научни звања од областа на Трауматологија (30308) и друго (30309), од класификацијата

на  научно-истражувачките  подрачја,  полиња  и  области  според  Меѓународната

фраскатиева  класификација на  Факултет  за  Медицински  науки, едногласно избра

Рецензентска комисија во состав:.



Доц Д-р Илир Хасани (претседател) – трауматолог - Доцент на Медицинскиот факултет 

Скопје, Универзитет „св Кирил и Методиј„ -  Скопје 

Проф. Д-р Асим Изаири (член) - Уролог - Вонреден професор на Медицинскиот факултет,

Универзитет во Тетово, Тетово .

Проф. Д-р  Флорим Селими (член) – Хируг - вонреден професор на Медицинскиот 

факултет, Универзитет во Тетово, Тетово .

Горенаведената комисија, откако го прифати материјалот доставен на конкурсот, го

пренесува следново на горенаведениот наслов:

На  31,08,2022  година  во  дневниот  весник  „Коха“  и  „Слободен  печат“  и  веб

страната  на  универзитетот http://www.unite.edu.mk, беше  распишан  конкурс  за  избор  на

наставен Факултет за медицински науки  од областа на  ТРАУМАТОЛОГИЈА (30308) И

ДРУГО (30309) СПОРЕД ФРАСКАТ.

Рецензионата комисија,  по  проверка на  доставените  материјали и  докуметација,

утврдија дека на конкурсот е пријавен кандидатот:

Др Иљбер Бесими, PhD Хирург, субспецијалист Трауматолог,



БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ПРОФЕСИОНАЛНА РАЗВОЈ

 

                                                БИОГРАФИЈА

д-р Иљбер Бесими, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по трауматологија,
PhD
ул Ѓорче Птеров 44, Тетово
Тел. 075 200 010
Е-пошта: ilber-besimi@t.mk

Лекар,  специјалист  по  општа  Хирургија,  субспецијалист  по  трауматологија,

магистер по хумани ресурси, доктор на науки од областа на медицината (Хирургија)

Роден на 02,04,1972 во Тетово, Република Северна Македонија

Основното  образование  завршено  во  ОЅ  „Истигбал„  во  Тетово,  средното

медицинско  образование  во  УМЦ  „Никола  Штејн  „  во  Тетово,  Медицински  факултет

завршен во 2000 година на Универзитетот „св Кирил и Методиј„  Медицински факултетво

Скопје,  во  2008  година  специјализира  Хирургија  на  Универзитетот  „св  Кирил  и

Методиј„  Медицински факултетво Скопје, во 2016 година завршена субспецијализација

по  Трауматологија  во  Универзитетот  „св  Кирил  и  Методиј„   Медицински  факултетво

Скопје,  Магистерски  труд  одбранет  во  2019  година  во  Универзитетот  за  туризам  и

менџмет,  факултет за  хумани ресурси,  за  менаџмет на  хумани ресурси на здравствени

работници,  во  2022 завршени докторски  студии по областа  Медицина  –  Хирургија  во

Медицинскиот  универзитет,  Медицински  Факултет  во  Тирана  со  стекнато  академско

звање Доктор на медицински науки,

Професионалната ангажмани

Во 2000 година 6 месеци вработен во ПЗУ Витае во тетово како лекар по општа

пракса  ,  потоа  2000  година  до  2003  година  вработен  како  стручен  соработник  во

Босналијек преставништво Скопје како одговорен за западниот дел на Македонија, 2003-

2004 ангажиран како секундарец во Медицински Центар Тетово, Одделение за Хирургија,

mailto:ilber-besimi@t.mk


2004  Вработен  во  Медицински  Центар  во  Тетово  како  општ  лекар  во  одделението  за

Хирургија,  2008  -20016  по  едукација  вратен  како  специјалист  по  општа  хиругија  во

оделението  за  Хирургија  во  Клиничка  болница  Тетово,  2008  до  денес  претседател  на

комисијата  за  стручни  прашања  во  Клиничката  Болница  Тетово,  2008  до  денес

субспецијалист  по  Трауматологија  во  Одделот  за  Хирургија  и  Трауматологија  во

Клиничката  Болница  Тетово,  2008  до  2014  шеф  на  операциони  сали  во  одделот  за

Хиругија  при  Клиничката  Болница  Тетово,  2014  до  2022  раководител  на  одделот  за

Хиругија и Трауматологија во Клиничката Болница Тетово, од 2015 до денес претседател

на Комисијата за акредитација на здравствени установи при Клиничката Болница Тетово,

од 2009 до денес главен кординатор за ДРГ во Клиничката Болница Тетово, 

Општествени ангажмани

Во периодот  од 1990 – 1998 член на  младите на Црвен крст во ОО Тетово,  во

периодот од 2004 до 2012 член на собранието на Црвен крст ОО Тетово, 2012-2019 член

на раководниот орган на Црвен крст на Македонија, од 2004 до денес активен предавач и

обучувач за Прва Помош во Црвен крст Тетово, 2000 до денес член на Здружението на

лекари  албанци  на  Македонија,  2002  -2010  претседател  на  огранокот  Тетово  на

Здружението  на  лекари  албанци  на  Македонија,  2010-2014  член  на  централното

претседателство на Здружението на лекари албанци на Македонија, од 2018 до денес член

на централното претседателство на Здружението на лекари албанци на Македонија,  од

2008  до  денес  член  на  уредувачкиот  одбор  на  списанието  Медикус  издавано  од

Здружението на лекари албанци на Македонија, од 2004 до денес член на организационит

одбор и научниот одбор на Медицинските средби на Здружението на лекари албанци на

Македонија, во периодот од 2008 до 2016 потпретседател на здружението на Хирурзи на

Македонија,  во 2010 организационен секретар и Директор на Конгресот на Хирурзи на

Македонија,  2010-2022 претседател на ОО Тетово на Лекарската Комора на Република

Северна  Македонија  2014-2017 претседател  на  комисијата  за  финансиско  работење  на

Лекарската Комора на Република Северна Македонија, 2017-2022 Заменик претседател на

Лекарската Комора на Република Северна Македонија, 2022 до днес член на изврчниот

одбор  на  Лекарската  Комора  на  Република  Северна  Македонија,  2008-2012  член  на



управен одбор на УК за Трауматологија,  2017-2019 член на управен одбор на Фонд за

Здравствено осигурување на Република Северна Македонија, 2021 до денес претседал на

здружението  на  Хирурзи  на  Југоисточна  европа,  2018  до  денес  член  на  одборот  на

медицинскиот сајт Панацеа и уредник за хиручки области, 2019 до денс член на научниот

одбор на специјализираниот медицински портал Педијатар.мк.

Други ангажмани

Учество  во  разни  медициснки  активности  организирани  од  други  здружениа,

учество  во  разни  дебати и  панел  дискусии по областа  на  медицината  и  опшествените

активности,  консултација на здружениата  за деца со посебни потреби Аура од Тетово,

учество во дебати за потикнување на крводарителството, зани панели за подигнивање на

опшествената свест за заштита на здравјето, 

Други вештини и познавање

Познавање на Англискиот јазик, Екс ЈУ јазици, Бугарскиот јазик

Иамње на вештини за работа со комјутерските програми, Ворд, Ексел и Повер поинт

Планинар

 



НАУЧНА ОБРАЗОВНА АКТИВНОСТ

Др .Иљбер Бесими во рамките на наставно-едукативната дејност на Медицинскиот

факултет на Универзитетот во Тетово одржува вежби и предавања на следниве предмети:

Хирургија 1  и  Хирургија  2, Ортопедија,  Клиничка  Хирургија. Патологија  на  коскен

систем   (студиска  програма  Општа  Медицина),  Хирургија  (студиска  програма

Акушерство),  Хирургија,  Ортопедија  и  Трауматологија  (студиска  програма

Физиотерапија), 

Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни,

наставно-стручни  и  здружени  струки  на  Универзитетот  во  Тетово  (универзитетски

билтен),  кандидатот  Др. Иљбер  Бесими  реализираше  вкупно  40,1  бода  од  наставно-

образовната дејност.

 

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА АКТИВНОСТ

Покрај ангажирањето во процесот на учење, кандидатот се занимавал и со научни

истражувања од областа на медицинските науки.

Научно-истражувачката  активност  на  кандидатот  се  состои  од  научни  статии

објавени во меѓународни научни списанија, со учество на научни собири.

Согласно  Правилникот  и  постапката  за  избор  на  наставно-научни,  научни,

наставно-стручни и соработнички струки на Универзитетот во Тетово (Универзитетски

билтен),  кандидатот  Др.  Иљбер  Бесими  има  постигнато  вкупно  85 поени  од  научно-

истражувачка активност.

 

ПРОФЕСИОНАЛНО АПЛИКАТИВНА АКТИВНОСТ



Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни,

наставно-стручни  и  здружени  струки  на  Универзитетот  во  Тетово  (универзитетски

билтен), кандидатот Др. Иљбер Бесими собра 9 поени во оваа активност.

 

АКТИВНОСТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС

Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни,

наставно-стручни  и  здружени  струки  на  Универзитетот  во  Тетово  (универзитетски

билтен), кандидатот Др. Иљбер Бесими собра 60 поени во оваа активност.

 

ФОРМУЛАРОТ ЗА ИЗВЕШТАЈОТ  ЗА ИЗБОР ВО НАУЧНО НАСТАВНО ЗВАЊЕ

    Во прилог на следниве додатоци е образецот за извештајот за избор на наставно-научен

повик.  Кандидат  Доц  .Др.  Иљбер  Бесими  собра  вкупно  194.1  поени,  исто  така  за:

наставно-воспитно-образовна  40,1 дејност  ,  научно-истражувачка  активност  85 поени,

професионално-применета дејност 9 поени и активност од поширок интерес 60 поени.

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТ ЗА ИЗБОР НА
ЗВАЊЕ

НАУЧНА ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 40,1

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 85

ПРОФЕСИОНАЛНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 9

ДЕЈНОСТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 60
ВКУПНО 194,1



                                                    ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз  основа  на  изјавата  претставена  погоре,  како  и  од  податоците  во  прилогот,

Рецензионата  комисија  позитивно  ги  оценува  активностите  во  наставно-едукативните,

научно-истражувачките  активности  и  дејноста  од  поширок  интерес  и  открива  дека

кандидатот  Др Иљбер  Бесими.,  во  согласност  со  Регулативата  за  критериумите  и

постапката  за  избор на  наставно-научни,  научно-наставни,  научни,  наставно-стручни и

соработнички повици на Универзитетот во Тетово, собра вкупно 194,1 поени од стручни

референци, со тоа го надмина минималниот број на поени што мора да се реализираат, за

изборот во наставно-научен повик: ДОЦЕНТ.

Врз  основа  на  горенаведените  податоци  за  општата  активност  на  кандидатот,

Комисијата  за  ревизија  утврди  дека:  Доктор.  Иљбер  Бесими  поседува  високи  научно-

стручни квалитети и врз основа на член 172 од Законот за високо образование (Службен

весник  на  Република  на  Македонија  бр.  82/2018),  Правилникот  за  критериумите  и

постапката  за  избори  на  наставно-научни,  научни,  наставно-стручни  повици  и

соработници на Универзитетот во Тетово и член 166 од Законот за високо образование, ги

исполнува сите услови за да биде избран во повикот за што се кандидирал (Доцент).



Рецензиската  комисија  има  чест  и  посебно  задоволство  да  им  предложи  на

Наставно-научниот  совет  и  на  Факултетот  за  медицински  науки  и  Сенатот  на

Универзитетот во Тетово, дека кандидатот Д-р Иљбер Бесими ќе биде избран на научен

повик ДОЦЕНТ од областа на ТРАУМАТОЛОГИЈА (30308) И ДРУГО (30309) СПОРЕД

ФРАСКАТ.

                     

                      

                                                                              Рецензентска Комисија

                                                                 Доц. Д-р Илир Хасани - претседател

 

                                                                     ____________________________

                                                                  Проф. Д-р Асим Изаири - член

                                       

                                                                       _________________________

                                                                  Проф. Д-р Флорим Селими - член

                                                  



додаток

за извештајот за избор во научно-наставно званје

Кандидат: Иљбер Бесими

Институција: Факултет за медицински науки-Универзитет во Тетово,Тетово

Научен предмет: Медицински науки

Наставно-Научна дејност

 

Бр.                       Име на дејноста Калкулација точки

1 Држенје на лекции во првиот циклус на студии 
      
16,8

1.1 Клиничка Хирургија 15 x 0.04 x 8 4,8

1.2
Хирургија I практични вежби  Општа 
медицина                     

15 x 0.04 x 4 2,4

1.3 Хирургија I практични вежби  Акушерство 15 x 0.04 x 6 3,6
1.4 Хирургија, ортопедија и трауматологија - Физиотерапија 15 x 0.04 x 5 3
1.5 Оропедија                       15 x 0.04 x 5 3
2 Дипломска тема во прв циклус 20 x 0.2 5,5
3 Ментор 20 x 0.2 4
3 Член на комосија на одбрана дипломска работа 15 х 0,1 1,5
3 Интерна скрипта за вежби 8
3.1 Практикум за хирургија 4 4
3.2 Практикум Хирургија, ортопедија и трауматологија 4 4
4 Консултации со студенти 15 x 0.002 x 0,3



10
5 Рецензија на научен труд во Списанието Медикус 6 х 2 12

Збир на поени од наставно-научна дејност 40,1

                                        Научно-истражувачка дејност

 

бр.
.

Име на дејноста точки

1                     Заштитена теза 4

1.1
Монографија на оперативен третман на карциономи на бел дроб – книга (во процес на 
печатење 

4

2
Труд со оригинален научен резултат представен во референтно професионално научно
списание со едиториален меѓународен одбор

42

2.1

Илбер Бесими, „Разновидноста на симултаните методи во хируршкиот третман на 

хернијата inguinale"; Medicus, ISSN 1409-6366 UDC 61,; додаток Vol V No 1; јуни, 

2006 г.
5

2.2
Илбер Бесими, „Предности и потреби на Ортопедската контрола на оштетување 

(DCO)“, Медикус, ISSN 1409-6366 UDC 61,; додаток Vol VII бр. 1; Јуни, 2007 година, 5

Илбер Бесими, „Иницијална евалуација и управување со пациенти со 

изгореници“, Медикус, ISSN 1409-6366 UDC 61,; додаток Vol VIII бр. 2; Октомври, 

2007 година
5

6
Илбер Бесими, „Асептична некроза на глава на бутна коска“; Медикус, ISSN 1409-

6366 UDC 61,; додаток Vol XII (2) декември, 2009 година, 5

Илбер Бесими, „Апендицитис во бременост - извештај за случај“; Медикус, ISSN 

1409-6366 UDC 61,; додаток 5, октомври, 2010 година, 5

Илбер Бесими, „Псоријатичен артритис – мултиланс – извештаи за случаи“; III 

Конгрес на хирурзи на Македонија, мај 2010 г 2

Илбер Бесими, „ГИТ, ДИЈАГНОЗА И ЛЕКУВАЊЕ, НАШИ ИСКУСТВА“; Медикус, ISSN 

1409-6366 UDC 61,; додаток Vol XVI (2) декември, 2011 година, 5

Илбер Бесими, „блок ресекција кај белодробен карцином“, Медикус, ISSN 1409- 5



6366 UDC 61,; додаток Vol X (2) декември, 2014 година,

Илбер Бесими, Ф.Мухареми, Е.Рамадани, Ф.Салиу, И.Мифтари, „Индуктивна 

терапија во хируршки третман на белодробен карцином“; Прва меѓународна 

конференција на факултетот на медицинските науки ISCFMS2016 -, Тетово, јуни 

2016 г

5

4 Учество на професионален научен собир со реферат-усмено излаганје 85

4.1
Илбер Бесими, „Хирургија на бронхопулмонален карцином“, состанок на стручно 

здружение на хирурзите во Magedonisè, Скопје, март, 2012 година. 2

Илбер Бесими, 8-ми годишен меѓународен симпозиум за колопроктологија; 

„Метастатски тумор во ректумот од белодробен карцином и индукциона терапија 

на двете“; октомври, 2012 година, Белград, Србија;
5

Илбер Бесими. „Превенција на тромбоза после хируршки третман на пациенти со 

бронхопулмонален карцином“, Стручен состанок на здружението на хирурзи 

Македонија, Штип,  Jуни 2013 г
2

Илбер Бесими. »Индуктивната терапија како предност во хируршкиот третман на 

карциномот белите дробови'; Стручен медицински состанок на Здружението на 

лекари Албанци на Македонија, Струга, октомври 2013 година
5

Илбер Бесими. „, Остеомиелитис како компликација по фрактури“, Стручен 

медицински состанок на Здружение на лекари Албанци од Македонија, Струга, 

октомври 2014 година
5

Илбер Бесими, Ф. Мухареми, Е. Рамадани, Ф. Салиу, И. Мифтари, З. Соколовски, 

»Тромбоза, современа хируршка страна“; Стручен медицински состанок на 

здружението на лекари Албанеци во Македонија, Струга, октомври 2015 година
5

Илбер Бесими, „Фрактури на долен екстремитет – нашите искуства“; Стручен 

медицински состанок на здружението на лекари Албанци во Македонија, Струга, 

октомври 2020 г.
5

Третман на проксимални фрактури на бедрената коска, предностите на конгресот 

на SEES 2022 година 5

Фрактури на вратот на бедрената коска - интрамедуларна фиксација - Конгрес на 

трауматолози и ортопеди Сарајево 2022 година 5
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                                      Стручно-апликативна дејност

 

Бр
.

Име на дејноста: точки

1 Учество во промовирачки активности на факултетот /институцијата 5
1.1 Презентиранје на академски можности на Универзитетот во Тетово на средни училишта

во академската 2020/2021 година
1

1.2 Презентација на академски можности на Универзитетот во Тетолво на средни училишта
во академската  2019/2020 година

1

Учество ви ЗЕВА  Лублјана 2018 1
Учество во ЗЕВА Скопје 2021 1
Учество во ЦПМЕ  Хелсинки 2020 1

2 Завршуванје на специјализацијата во областа на медицински и здравствени науки 4
2.1 Специјалист Хирург. 2
2.2 Субспецијалист Трауматолог 2

Збир на точки од стручно-апликативна дејност 9

                                       
                     
                                             Дејности од општ интерес

 Бр
.

Име на дејноста точки

1 Издавачки одбор на меѓународно научно-професионално списание 14

1.1
“Medicus”,  списание на здружението на лекарите Албанци на Реп.Сев.Македонија. 2008 -
2022

14

2
Председател   на   програмски   или   организационен   одбор   на   еден   меѓународен
професионален/научен собир

10

2.1
Прва  меѓународна  научна  конференција  “Contemporary  trends  of  medical  sciences  and  the
development dynamics of modern medicine”, Факултет за медицински науки Универзитет во
Тетово, 3 – 4 Јуни 2016

2

2.2
Четврта меѓународна научна конференција,Факултет за Медицински науки,Универзитет во
Тетово, 15 – 17 Мај 2019

2

2.3 Медицински средби на Здружение на Лекари Албанци во Македонија 2006 - 2022 2
2.4 Конгрес на Хирузи на Југоисточна Европа 2022 2
2,5 Конгрес на Хирурзи на Македонија 2010 2
3 Раководна Функција 36

3.1 Раководител на оддел за Хирургија и таруматологија 2014-2022 6
3.2 Председател на комисија за стручни прашања Клиничка Болница Тетово 2008-2022 4
3.3 Заменик председател на Лекарска Комора на Република Северна македонија 2017-2022 4

Претседател на комисија за оценуванје на способност за работа 208-2012 4
Претседател на зружение на Хирурзи на југоисточна европа 2021-2022 4
Претседател на ОО на Лекарска Комора Тетово 4
Претседател на Здружение на лекари албанци во Македонија – огранок Тетово 4



Член на управен одбор на ФЗОРСМ 2017-2019 2
Заменик претседатл на здружение на Хирузи на Македонија2008-2016 2
Член на раководен орган на Црвен крст на Македонија 2008-2016 2

5 Член на комисија за избор во научно-наставно званје
5.1
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИИ НА КАНДИДАТ ЗА ИЗБОР НА
ЗВАЊЕ

НАУЧНА ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 40,1

НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 85

ПРОФЕСИОНАЛНО АПЛИКАТИВНА ДЕЈНОСТ 9

ДЕЈНОСТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС 60
ВКУПНО 194,1

                            

                              Рецензентска Комисија

                                                                 1. Доц. Д-р Илир Хасани - претседател

 

                                                                     ____________________________

                                                                  2. Проф. Д-р Асим Изаири - член

 

                                                                   ______________________________

                                                                 3. Проф. Д-р  Флорим Селими - член



 

                                                                   ______________________________



До: 
НАСТАВНО-НАУЧЕН СОВЕТ 

НА ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ 
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО

Р Е Ц Е Н З И Ј А

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ ДОЦЕНТ НА
ФАКУЛТЕТОТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО

Со одлука  на  Наставно-научниот  совет  на  Факултетот  за  медицински  науки  на

Универзитетот во Тетово, со бр. 22/2524/1 од 31.08.2022 година и врз основа на конкурсот

објавен на: 29.09.2022 година во дневниот весник „Коха“ и „Нова Македонија“ и на веб-

страницата на Универзитетот во Тетово, назначена е рецензентската комисија за избор на

наставник  по  наставните  предмети Историја  на  фармацијата,  Други  (30614,30616  од

класификацијата на сфери, полиња и научно-истражувачки полиња според меѓународната

класификација Frascat) од областа Фармација, составен од:

Рецензентската комисија во состав:

1. Доц. Д-р. Неџибе Нухии - доцент на Факултетот за Медицински Науки, Универзитет во

Тетово – претседател 

2.  Доц. Д-р. Арјета Шабани - доцент на Факултетот за Медицински Науки, Универзитет во

Тетово – член

3. Доц. Д-р Ѓулаи Алија - доцент на Факултетот за Медицински Науки, Универзитет во

Тетово – член



РЕЦЕНЗИЈА

1. Др. сц. Мирлинд Бехџети

I. Биографски  податоци,  професионална  подготвеност  и  педагошка
активност

Мирлинд Бехџети е роден на 19.03.1993 година во Тетово. Основното образование го
завршил  во  училиштето  „Наим  Фрашери“  во  Тетово,  додека  средното  образование  го
завршил во гимназијата „Кирли Пејчиновиќ“ во Тетово.

На Фармацевтскиот факултет се запишал во учебната 2011/12 година на Факултетот за
медицински науки при Државниот универзитет во Тетово и се здобил со звање магистер
по фармацевтски науки во календарската 2016 година.

Мирлинд Бехџети има повеќегодишно искуство како фармацевт во аптека,  искуство
како стручен соработник во повеќе фармацевтски компании каде што бил организатор и
учесник на различни работилници, конгреси и конференции од научен карактер.
Мирлинд Бехџети бил и продолжува да биде ангажиран како асистент на Медицинскиот
факултет при Државниот универзитет во Тетово.

Мирлинд Бехџети течно зборува англиски, македонски и српско-хрватски јазик, како и
поседува компјутерски вештини.

II. Наставно-образовна дејност

A. Одржување на настава (вежби и предавања)

Др. сц. Мирлинд Бехџети е ангажирана како асистент во Факултетот на Медицински
Науки  -  Фармација,  Универзитетот  во  Тетово  и  држел  вежби  во  овие  предмети:
Фармакологија,  Основи на фармакологија,  Фармакологија и токсикологија и предавање
Легислатива на лекови.

Во согласност со Правилникот и постапката за избор на наставни, научни, едукативни
-  стручни  и  колаборативни  предавања  на  Универзитетот  во  Тетово  (Универзитетски
билтен), кандидатот Др. сц. Мирлинд Бехџети оствари вкупно 50.25 поени од образовната
дејност.



III. Научноистражувачка дејност

Покрај ангажирањето во наставниот процес, кандидатот постојано се ангажирала и со

научни истражувања од областа на Фармакологија. Научната истражувачката дејност на

кандидатот  се  состои  од  научни  трудови  објавени  во  меѓународни  научни  списанија,

учество  на  научни  собири.  Во  согласност  со  Правилникот  и  постапката  за  избор  во

наставно-научни,  научни,  наставно-стручни  и  соработнички  звања  и  асистенти  на

Универзитет во Тетово (Билтен на Универзитетот), кандидатот Др. сц. Мирлинд Бехџети

вкупно има реализирано 54 поени од научно-истражувачка дејност. Оваа активност на  

кандидатот е представена подолу.

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

Согласно Правилникот и постапката за избор на наставно-научни, научни, наставно-
стручни и соработнички позиции на Универзитетот во Тетово, кандидатот Др. Мирлинд
Бехџети има остварено вкупно 54 бода од научно-истражувачката дејност.

IV. Дејности од поширок интерес

Во согласност со Правилникот и постапката за избор во наставно-научни,  научни, 

наставно-стручни и соработнички звања и асистенти на Универзитет во Тетово (Билтен на

Универзитетот), кандидатот Др. сц. Мирлинд Бехџети вкупно има реализирано 9 поени од 

дејности од поширок интерес.

ФОРМУЛАР ЗА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ

Во прилог е прикачен формулар за избор во наставно-научно звање. Кандидатот

Др. сц. Мирлинд Бехџети вкупно има собрано 113.25 поени и тоа за: наставно-образовна

дејност  50.25 поени,  научно-истражувачка  дејност  54  поени  и  дејности  од  поширок

интерес 9 поени.



ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО

ПОВИК

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 50.25

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 54

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 9

ВКУПНО 113.25

ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ

Врз  основа  на  горе  презентираниот  преглед  на  активности  во  наставно-

образовната,  научно-истражувачката  и  дејности  од  поширок  интерес,  Комисијата

констатира  дека  кандидатот  Др.  сц. Мирлинд  Бехџети согласно  со  Правилникот  за

критериумите  и  постапката  за  избор  во  наставно-научни,  научни,  наставно-стручни  и

соработнички  звања  на  Универзитет  во  Тетово  (Универзитетски  гласник),  остварила

вкупно 113.25 поени од професионалните референции и со тоа го надминала минималниот

број поени што треба да биде остварен за избор во наставно-научното звање доцент. Со

оглед  на  изнесеното,  Рецензенската  комисија  има  чест  и  задоволство  да  предложи на

Ректорската управа на Универзитетот во Тетово кандидатот Др. сц.  Мирлинд Бехџети да

биде  избрана  во  наставно  научно  звање  Насловен Доцент за  наставните  предмети

Историја  на  фармацијата,  Друг  и   (30614,30616 од класификацијата  на  сфери,  полиња и  

научно-истражувачки полиња според меѓународната класификација Frascat) од областа на

фармацијата. 



                  
               РЕЦЕНЗЕНСКА КОМИСИЈА 

1. Доц. Д-р. Неџибе Нухии- претседател 

__________________________________

2. Доц. Д-р. Арјета Шабани– член

__________________________________

3. Доц. Д-р Ѓулаи Алија – член

__________________________________

Тетово, 2022



ЗА ИЗВЕШТАЈОТ НА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНОТО ЗВАЊЕ

Кандидатот: Мирлинд Бехџети
Институција: Факултет за Медицински Науки, Универзитет во Тетово
Научно поле: Фармација 

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ



Бр. Дејност Калкулација Поени

I.1 Одржување на вежби

1.1 Академска година 2016/2017- летен семестар

Легислатива на лекови (Фармација) 8x15x0.04 4.8

1.2 Академска година 2016/2017- зимски семестар

Основите на Фармакологија së (Фармација) 8x15x0.03 3.6

1.3 Академска година 2017/2018- летен семестар

Фармакологија со токсикологиа (Општа медицина) 12x15x0.03 5.4

1.4 Академска година 2017/2018- зимски семестар

Фармакологија  (Инфермерија, Акушерија, Физиотерапија) 10x15x0.03 4.5

1.5 Академска година 2018/2019- зимски семестар

Фармакологија  (Инфермерија, Акушерија, Физиотерапија) 10x15x0.03 4.5

1.6 Академска година 2019/2020- зимски семестар

Фармакологија  (Инфермерија, Акушерија, Физиотерапија) 8x15x0.03 3.6

1.7 Академска година 2019/2020- летен семестар

Фармакологија со токсикологиа(Општа медицина) 12x15x0.03 5.4

1.8 Академска година 2020/2021- зимски семестар

Фармакологија  (Инфермерија, Акушерија, Физиотерапија) 8x15x0.03 3.6

1.9 Академска година2020/21- летен семестар

Фармакологија со токсикологиа(Општа медицина) 8x15x0.03 3.6

1.10 Академска година2021/2022- зимски семестар

Фармакологија  (Инфермерија, Акушерија, Физиотерапија) 10x15x0.03 4.5

1.11 Академска година2021/2022- летен семестар

Професионална практика (Фармација) 8x15x0.03 3.6

1.12 Академска година2022/2023- зимски семестар

Фармакологија  (Инфермерија, Акушерија, Физиотерапија) 7x15x0.03 3.15

Вкупно поени од наставно-образовна дејност 50.25

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Бр. Дејност Поени



II.1 Одбранети тези

„Артериска хипертензија, компликации и третман со лекови“

„Улогата  на  есенцијалната  хипертензија  во  бубрежнo  заболувања  –

медикаментозна превенција“

II.2 Труд со оригинални научни резултати објавен во референтно
научно/стручно списание со меѓународен уредувачки одбор

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

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

3.6

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

3.6



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

Tetovë, 2016 ISSN 2545-4110 UDC:61

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. Труд со оригинални научни резултати објавен на зборник на 
трудови од научен/стручен собир со меѓународен уредувачки 
одбор

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 

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

1.8

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-

1.8



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

02-04.2017

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. Учество на научен/стручен собир со реферат – орална 
презентација

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  

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

1.2

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. Апстракт објавен во зборник на меѓународна конференција

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 

0.6



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

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

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

Вкупно поени од научно-истражувачка дејност 54

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Бр. Дејност Пое
ни

1
Ууредник на меѓународно научно/стручно списание

3

1.1
Уредувачки одбор: ‘’Acta Medica Balkanica’’ - International Journal of

Medical Sciences, ISSN: 2545 - 4110.
1



1.2
Втората меѓународна научна конференција "Современи трендови на

медицински науки и динамичниот развој на модерната медицина",

Факултет за медицински науки, Државниот универзитет во Тетово, 13

- 14 Октомври 2017

1

1.3 Третата меѓународна научна конференција, Факултет за медицински 

науки, Универзитет во Тетово, 8 - 10 ноември 2018 година
1

2  Студиски престој 2

2.1 10-дневен студиски престој на Медицинскиот универзитет во Приштина. 
03.11.2020-13.11.2020

1

2.2
Двонеделен студиски престој на Универзитетот во Тракија, Едрене, Турција.
16.07.2012-27.07.2012. 1

3 Раководител   4
Раководител во ПЗУ аптека Витал Фарм – Tetovë   4

Вкупно поени од дејности од поширок интерес 9

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО

ПОВИК

Поени

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 50.25

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 54

ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС 9

ВКУПНО 113.25



Рецензентска комисија

                                                                            1.Доц. д-р Неџибе Нухии (претседател)
  
   

_________________________________
                                                                                          2. Доц. д-р Арјета Шабани (член)

_________________________________
                                                                                          3. Доц. д-р Ѓулаи Алија (член)

_________________________________



Р   Е   Ф   Е   Р   А   Т

ЗА ИЗБОР НА НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА ВО

НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

НА ДРЖАВНИОТ УНИВЕРЗИТЕТ ВО ТЕТОВО 

         Врз основа на конкурсот на Државниот Универзитет во Тетово, Факултетот за Медицински

науки,  објавен врз основа на  член 110,  173  и 182  од Законот за  Високо Образование објавен во

“Службен весник” бр. 82/2018 на ден 31 08.2022, за избор на насловен доцент во наставно-научната

област Гинекологија и Акушерство (30205, 30225 од класификациона, научно-истражувачка област,

според  Меѓународната  Класификација  по  Фраскат)  и  врз  основа  на  предлогот  на   Наставно-

научниот/Научниот совет на Факултетот за Медицински науки од 29.09.2022, Советот на Ректоратот

на ДУТ донесена е  одлука  бр. 22-2524/1,  за  формирање е Рецензентска комисија во состав: Проф. д-

р Флорин Бесими - претседател, Проф. д-р Ариан Алили – член и Доц. Д-р Мерал Реџепи - член 

Како членови на Рецензентската комисија, по прегледувањето на доставената документација

го поднесуваме следниов:

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј

На објавениот конкурс за избор на наставник со научно звање насловен доцент во научната

област Гинекологија и Акушерство,  во предвидениот рок се пријави  Д-р сци. мед. Пранвера Изаири.

1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Кандидатот Д-р сци. Пранвера Изаири е роден на 08.09.1977 год. во Куманово, каде и

завршила  основно  и  средно  образование.  За  време  на  средното  образование  покажала

посебен интерес од областа на биологија, хемија и странски јазици и успешно учествувала

на државни натпревари. На Медицинскиот факултет се запишала во учебната 1996/97. За

време на студиите активно била вклучена во научно-истражувачката работа на факултетот,

работејќи  студентски  теми  презентирани  на  студентски  научни  конгреси  и  различни

работилници. Дипломирала во Април 2004 год., додека државниот испит го положила во



2005 и истата година почнала да работи во ПЗУ Реума во Чегране, како лекар по општа

пракса.  Специјализацијата  по  Гинекологија  и  Акушерство  успешно  го  завршила  на  01.

Ноември 2013 год.  на  УКИМ-Скопје.  Во Јануари  2014 год.  се  вработила во  Специјална

Болница за Гинекологија и Акушерство “Мајка Тереза” во Скопје, каде и понатаму работи

како Раководител на Одделение за Патолошка и Високоризична Бременост.  Во декември

2021  со  висок  успех  ја  одбрани  докторската  дисертација  со  наслов  ”Значењето  на

перинаталниот  скрининг  на  серумските  биомаркери  од  Quadriple  test-от  и  фето-

плацентарната  единица  во  предвидување  на  перинаталниот  ризик  и  исходот  од

бременоста”, при  Медицински  Факултет,  Универзитет  Гоце  Делчев  во  Штип  и  се

здоби со звање Доктор на Медицински Науки.

Од Март 2022 е вклучена како предавач по предмет  “Водење на раѓање” при Факултет за

Инфермиеристика, смер Акушерија при Државен Универзитет во Тетово, додека од 2020 е

вклучена  како  асистент  по  предмет  Гинекологија  и  Акушерство  при  Факултет  за

Mедициснки Науки, Универзитет “Гоце Делчев” - Штип.

Кандидатот активно зборува англиски, македонски и српско-хрватски јазик, додека

може да се служи и со германскиот јазик.

    Рецензентската комисија ги имаше предвид вкупните научни, стручни, педагошки и

други  остварувања  на  кандидатот  од  почетокот  на  кариерата,  како  и  вкупните  научни,

стручни, педагошки и други остварувања и врз основа на целата поднесена документација

која е од важност за изборот.

2. НАУЧНИ,  СТРУЧНИ,  ПЕДАГОШКИ И ДРУГИ ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ ОД

ПОСЛЕДНИОТ ИЗБОР ДО ДЕНОТ НА ПРИЈАВАТА

Наставно-образовна дејност

 Во  рамките  на  наставно-образовната  дејност  на  ДУТ  во  Тетово,  Факултет  за

Инфермиеристика,  по  предметот  “Водење на  раѓање”,  (академската  година 2021/2022)  и

“Современи  дијагностички  методи  во  гинекологија  и  акушерство” (академска  2022/2023

год.),  кандидатот Д-р сци Пранвера Изаири изведува теоретска    настава. Од 2020 година

одржува  практична  настава  по  предмет  Гинекологија  и  Акушерство,  при  Факултет  за

Медицински Науки во УГД-Штип.



Други активности кои припаѓаат во наставно-образовната дејност, релевантни

за изборот.

Кандидатот Д-р сци. Пранвера Изаири, во рамките на Континуираната медицинска

едукација  и  фармацевтски  куќи,  оржувала  предавања  за  приватните  лекари  во  општина

Гостивар и Тетово. Истотака поседува сертификат за водење на работилници по областа на

гинекологија и акушерство, односно изведување на медицински протоколи.

 Научноистражувачка дејност/стручно-уметничка дејност

Д-р сци.  Пранвера Изаири има објавено 13 научни трудови од областа  на медицината и

неколку трудови како коавтор во различни меѓународни научни списанија како и во збирки научни

трудови од конференции. Досега, научните трудови по областа Перинатологија во различни списанија

на авторот др сци Пранвера Изаири се цитирани 11 пати од различни европски автори. 

Други активности кои припаѓаат во научноистражувачката дејност, релевантни

за изборот 

За гореспоменатиот конкурс, а во врска со избор на доцент во звање, кандидатот ги

приложува следните 13 научни трудови:

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

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

Дипломи од работилници и курсеви од областа Гинекологија и Акушерство

1. Pranvera Izairi, 6-7 October 2022, Certificate for …

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


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

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. 

Стручно-апликативна дејност и дејност од поширок интерес

Д-р сци. Пранвера Изаири, активно е вклучена во стручно-апликативната работа на
Одделението за Патолошка и Високоризична Бременост при СБГА “Мајка Тереза”, Скопје,
во  периодот  од  2014  до  2022  год.  со  најновите  дијагностички  ултрасонографски  3Д/4Д
методи за скрининг во Перинатологија.



ОБРАЗЕЦ 1

 ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНИ, НАУЧНИ,
НАСТАВНО-СТРУЧНИ И СОРАБОТНИЧКИ ЗВАЊА

Кандидат:      Пранвера Сами Изаири
                 (име, татково име и презиме)

Институција:      Државен Универзитет - Тетово  
                         (назив на факултетот/институтот)

Научна област:      ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО ЗВАЊЕ -  ДОЦЕНТ и НАУЧНОТО
ЗВАЊЕ  - НАУЧЕН СОРАБОТНИК

Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите

услови
да/не

1 Просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на студиите на прв и
втор циклус за секој  циклус посебно,  односно има остварено
просечен  успех  од  најмалку  8,00  (осум)  на  интегрираните
студии од првиот и вториот циклус

Просечниот успех на прв циклус изнесува:
Просечниот успех на втор циклус изнесува:
Просечниот успех изнесува  8.53 за интегрираните

студии.

Да

2 Научен степен – доктор на медицински науки
Назив  на  научната  област:  Медицински  науки,  поле:
Гинекологија и акушерство

Да

3 Објавени  најмалку  четири  научни  труда* во  референтна
научна публикација во согласност со ЗВО во последните пет
години пред објавувањето на конкурсот за избор.

Да

3.1 Научно  списание  во  кое  трудовите  што  се  објавуваат
подлежат на рецензија и кое е индексирано во најмалку една
електронска  база  на  списанија  со  трудови  достапни  на
интернет, како што се: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science,
Journal Citation Report, SCImago Journal Rank или друга база

Да



Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите

услови
да/не

3.1.1

3.1.2

на списанија која ќе ја утврди Националниот совет за високо
образование

- Назив на научното списание: Albanian Journal 
of Medical and Health Sciences - J Med Health 
Sci Vol. 57, ISSN 2412-6373

- Назив на електронската база на списанија: 
https  ://ajmhs.umed.edu.al  

- Назив на трудот:  Association of adverse 
pregnancy outcome with the values of serum 
biomarkers of Quadriple test, Original article

- Датум на објава: Ноември, 2021

- Назив на научното списание: Acta Medica 
Balkanica Vol. 7 No. 13-14 (2022)

- Назив на електронската база на списанија: 
https://sites.google.com/unite.edu.mk/acta-
medica-balkanica/vol-7-no-13-14-2022

- Назив на трудот:  The importance of prenatal 
screening of serum biomarkers of Quadriple test and 
fetoplacental unit in the prediction of perinatal risk 
and pregnancy outcome

- Датум на објава: 2022

3.2

3.2.1

Научно  списание  во  кое  трудовите  што  се  објавуваат
подлежат  на  рецензија  и  кое  има  меѓународен  уредувачки
одбор во кој учествуваат членови од најмалку три земји, при
што бројот на членови од една земја не може да надминува
две третини од вкупниот број на членови

- Назив на научното списание: International 
Journal    Knowledge, 38 (4) 2020 ISSN 2545 – 
4439 ISSN 1857 – 923X

- 108 членови на меѓународен уредувачки 
одбор од Сербија, Црна Гора, Хрватска, 
Бугарија, Босна и Хервеговина, Какедонија, 
Косово, Романија, Словенија, Австрија, 
Бахраин, Албанија, Белорусија, Индија, САД, 
Украина.

-  Назив на трудот: The correlation between feto-
placental unit, fetal biometry and amniotic fluid 
in pregnant women with preeclampsia in second 

Да

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://ajmhs.umed.edu.al/


Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите

услови
да/не

3.2.2

trimester
- Датум на објава: 2020

              -  Назив на научното списание: International      
Journal Knowledge, 35 (4) (2019) Knowledge in     
practice, pp.1269-1275. ISSN 1857-923Xhttps:// 
eprints.ugd.edu.mk/23771/

               - 108 членови на меѓународен уредувачки одбор 
од Сербија, Црна Гора, Хрватска, Бугарија, 
Босна и Хервеговина, Какедонија, Косово, 
Романија, Словенија, Австрија, Бахраин, 
Албанија, Белорусија, Индија, САД, Украина.

-  Назив на трудот: Prenatal screening of Inhibin A 
and feto-placental circulation as predictors for 
preeclampsia in pregnant women during second 
trimester.

- Датум на објава: 2019

3.3

3.3.1

3.3.2

Зборник  на  рецензирани  научни  трудови,  презентирани  на
меѓународни  академски  собири  каде  што  членовите  на
програмскиот или научниот комитет се од најмалку три земји

- Назив на зборникот:  International Medical Congress
in Albania

- Назив  на  меѓународниот  собир:  5th International
Multidisciplinary Medical Congress in Albania

-   Имиња  на  земјите: Албанија,  Косово,  Италија,
Грција, идр.

- Назив  на  трудот:   Screening  for  preeclampsia  by
using maternal serum inhibin A and doppler values in
the second trimester of pregnancy

- Датум  на  објава:  Maj  2020
(https://eprints.ugd.edu.mk/24375/  ,  URL:  //imca.al/  
2020

- Назив на зборникот: Збирка абстракти – ДУТ
- Назив на меѓународниот собир: Fourth International

Congress on natural,  health sciences and technology.
Medical sciences

- Имиња на земјите: Албанија,  Косово,  Македонија,
Хрватска, идр.

- Назив на трудот:   Transabdominal vise transvaginal

Да



Ред.
број

ОПШТИ УСЛОВИ

Исполнетост
на општите

услови
да/не

scanning of the cervix in healthy pregnant women
- Датум на обј15-17 Maj 2019

4 Познавање  на  најмалку  еден  странски  јазик,  определен  со
општ акт на Универзитетот, односно на самостојната висока
стручна школа

1. Странски јазик: Англиски јазик
Назив  на  документот: Уверение  за  положен  испит  за
познавање на англиски јазик
Издавач на документот: УГД - Штип
Датум на издавање на документ 2016

Да

5 Има способност за изведување на високообразовна дејност

1. Назив на институцијата во која  се стекнати вештините и
способностите за изведување високообразовна дејност
УГД – Штип, ДУ - Тетово

2. Вид  на  обуката/искуството/образованието  за  стекнување
на  вештините  и  способностите  за  изведување
високообразовна дејност

-  Реализација на практична настава на Факултет за 
Медицински Науки – УГД и теоретска настава на 
Факултет за Инфермиеристика-смер Акушерија, 
ДУТ.

Период  на  стекнување  на  вештините  за  изведување
високообразовна дејност:
2019/2020; 2020/2021; 2021/2022

Да



ОБРАЗЕЦ  2

КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗБОР ВО НАСТАВНО-НАУЧНО,НАУЧНО И НАСТАВНО-
СТРУЧНО ЗВАЊЕ

Кандидат:
Пранвера Изаири

 (име,татково име и презиме)

Институција: 
Државен Универзитет Тетово

                                                 (назив на факултетот/институтот)

Научна  област:
Гинекологија и Акушерство

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ

Ред .број Назив на активноста: Поени
1. Академска година  2020/2021, летен семестар:

1. Гинекологија и Акушерство – практична настава (4 часа)
1.68

2. Академска година 2021/2022,  зимски семестар:
1. Гинекологија и акушерство – практична настава  (8 

часа)

3.36

3. Академска година 2021/2022,   летен семестар

1. Водење на раѓање (Акушерство) – теоретска настава
 (2 часа)

2. Гинекологија и акушерство – практична насатава (8 часа)

1.2

4. 1. Консултации со студенти (академска година
( 2021-2022), 65 консултации.

10

Вкупно 9.73



НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ

Ред .број Назив на активноста: Поени
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, 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

6.0

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. Предавање на професионални медицински секции x 5 10

Вкупно 43

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/


ДЕЈНОСТИ ОД ПОШИРОК ИНТЕРЕС

Ред .број Назив на активноста: Поени
1. Член на Здружение на албански лекари во Македонија 1.0
2. Член на Здружение за Остеопороза на република Кососво 1.0
3. Престој за професионално усовршување, надвор од матичната 

држава
0.5

4. Член на Комисија на министерство за Здравство 1.0
5. Член на организационен одбор на научно-професионален 

собир
0.5

6. Внесување нова комбинирана дијагностичка (лабораториска и 
ултрасонографска ) од акушерска област во јавна институција.

1.0

Вкупно 5.0

ПРОФЕСИОНАЛНИ РЕФЕРЕНЦИ НА КАНДИДАТОТ ЗА ИЗБОР ВО ЗВАЊЕ Поени
НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 9.73
НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 43.0
ДЕЈНОСТИ  ОД ПОШИРОК  ИНТЕРЕС 5.0

Вкупно 57.73

                                                                                                  РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:

1. Проф. д-р Флорин Бесими- претседател .....................................

2. Проф. д-р Ариан Алили - член     ..................................................

3. Доц. д-р Мерал Реџепи - член   ......................................................   



  З А К Л У Ч О К    И    П Р Е Д Л О Г

Врз основа на целокупната доставена документација и анализирајќи ја севкупната досегашна
активност на кандидатот  Д-р сци. Пранвера Изаири, Рецензентската комисија позитивно ја вреднува и
ја  оценува  наставно-образовната,  научно-истражувачката  и  стручно-апликативната  дејност,  како  и
дејноста од поширок интерес на Д-р сци. Пранвера Изаири.  

Врз  основа  на  изнесените  податоци  за  севкупната  активност  на  кандидатот,  Комисијата
заклучи дека Д-р сци. Пранвера Изаири поседува научни и стручни квалитети и според Законот за
високото  образование и Правилникот  за критериумите и постапката  за избор во наставно-научни,
научни, наставно-стручни и соработнички звања и асистенти-докторанти на Државниот Универзитет
во Тетово, ги исполнува сите услови да биде  избран во звањето  Доцент во Звање, во научната
област Гинекологија и Акушерство. 

Според гореизнесеното, Комисијата има чест и задоволство да му предложи на Наставно-
научниот  совет  на  Државниот  Универзитет   во  Тетово,  Факултет  за  медицински  науки,  Д-р  сци.
Пранвера Изаири да биде избран во звањето Доцент во област Гинекологија и Акушерство. 

  

                                                                                                  РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА:

 

4. Проф. д-р Флорин Бесими- претседател .....................................

5. Проф. д-р Ариан Алили - член     ..................................................

6. Доц. д-р Мерал Реџепи - член   ......................................................   


