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REFERAT 
PËR ZGJEDHJE TË NJË MËSIMDHËNËSI NË TË GJITHA THIRRJET 

MËSIMORE-SHKENCORE NË FUSHËN SHKENCORE METODOLOGJIA E 
PROJEKTIMIT NË FAKULTETIN E NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS TË 

UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP 
 

Me vendim numër 01-159/1 të datës 04.11.2016 nga ana e Këshillit mësimor-shkencor 
të Fakultetit të Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, në 
lidhje me konkursin e shpallur për një mësimdhënës në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore 
nga lëmi METODOLOGJIA E PROJEKTIMIT, është formuar komisioni recensues në këtë 
përbërje: 

  
1. Prof. dr. Zekirija Idrizi 
2. Prof.dr.Violeta Nushi 
3. Prof. dr. Vlora Navakazi 
 
Për përgatitje dhe dorëzim të referatit të shkruar për kandidatët e paraqitur në 

konkursin e shpallur më datën 14.10.2016, në gazetat ditore: “Koha”, “Dnevnik” dhe në ueb-
faqen zyrtare të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup për zgjedhjen e një mësimdhënësi në të 
gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha METODOLOGJIA E PROJEKTIMIT (20104 
nga Klasifikimi i lëmenjve, fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të 
Fraskatit). 
 Ne anëtarët e komisionit recensues, pas kontrollit të dokumentacionit të dorëzuar, 
shkruajmë këtë: 
 

R A P O R T 
 
Në konkursin e shpallur nga Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, për zgjedhjen e një 

mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe 
Arkitekturës konkurroi kandidatja: 

 
 

Arta Basha Jakupi 
 
 

- BIOGRAFI E SHKURTËR 
Arta  Jakupi u lind në Prishtinë, më 1979.  
Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë 

Universitetit të Prishtinës, me notën mesatare 8.6, ndërsa punimi final është vlerësuar me notë 
10.  



Në vitin 2005 ndoqi studimet pasuniversitare në Bauhaus Kolleg–Dessau të 
Gjermanisë, me temën UN-Urbansim, projekti i së cilës u zgjodh në mesin e tri projekteve më 
të mira për postproduksion.  

Studimet e doktoratës i mbaroi në vitin 2012 pranë Universitetit të Bauhausit në 
Weimar | Gjermani, në Fakultetin e Arkitekturës, Institutin për Studime Urbane Evropiane me 
vlerësimin ‘cum laude’.  

Arta Jakupi, ka qenë e angazhuar në cilësinë e profesorit në Fakultetin e Ndërtimtarisë 
dhe Arkitekturës të Universitetit të Prishtinës.  

Ka fituar një numër të madh të bursave falë së cilave ka realizuar qëndrime studimore.  
Ka  qenë bursiste e Japan Foundation si hulumtuese mbi temën “Natyra në 

Arkitekturë”  në  Tokyo, Kyoto, Osaka dhe Nara të Japonisë; Bursa nga Higher KOS 
Stipendien për hulumtimin me temën “The Role of Architectural Representation in 
Community Development” në Vjenë, Austri;  Open Society Institute Sorros për Urban 
Planning Practitioners: Managing Conflicts  and Urban development in Multiethnic 
Communities në Budapest, Hungari; Madeline Albright scholarship dhe Universiteti i 
Prishtinës për hulumtimin “ The Effect of the International Community Presence on Post 
Conflict Urban Development”, Friedrich Ebert Stiftung për hulumtimin me temën “UN-
urbanism” në Gjermani;   SIGMA për hulumtimin me temën “Architectural Representation at 
the Faculty of Architecture” 

Sapo ka përfunduar hulumtimet e postdoktoraturës në Universitetin Teknik të Vjenës.  
Kandidatja ka punuar në cilësinë e arkitektes në byro projektuese, si dhe në shumë 

organizata të huaja që kanë vepruar në Kosovë, si: NATO, World Bank, Komuna e Prishtinës, 
INTECH etj.  

Ajo, ka të shkruar një monografi shkencore, “International Community Presence on 
Post Conflict Urban Development” në LAP LAMBERT Academic Publishing dhe  një numër 
punimesh shkencore nëpër konferenca ndërkombëtare. Ka realizuar edhe një numër të madh 
projektesh arkitektonike.  

Është përdoruese aktive e gjuhës angleze, ndërsa ka njohuri akademike edhe për 
gjuhën kroate. Gjithashtu ka njohuri bazë edhe për gjuhën gjermane. 

Është përdoruese aktive e programeve profesionale që përdoren gjerësisht në lëmin e 
arkitekturës si AutoCAD, ArchiCAD, Artlantis, paketi i ADOBE programeve etj. 

Ka një përvojë të bujshme profesionale, akademike dhe ka fituar një mori bursash 
gjatë zhvillimit të saj akademik, të cilat janë të dokumentuara dhe të bashkëngjitura aplikimit 
të saj për këtë konkurs. 

Është e martuar dhe ka dy fëmijë. 
 

 
- PËRGATITJA ARSIMORE 

 
2015               Technical University of Vienna | Faculty of Architecture | Institute for Art and 

Design| Vienna, Studimet e postdoktoraturës mbi temën Alternative 
Architectural Representations 



2007-2012    University of Bauhaus –Weimar | Germany,  PhD (Studimet e Doktoraturës) në 
Institute of  European Urban Studies | Faculty of Architecture me temen « The 
Effect of the Interantional Comunity Presence on the Post-Confict Urban 
Development . Vleresimi : Cum Laude. 

2005-2006 The Bauhaus Kolleg -  Dessau| Germany, Studimet postdiplomike në UN-
Urbanism, me temën Green Zero. 

1998-2005       Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës – Universiteti i Prishtinës IDA-
inxhinier i diplomuar i arkitekturës. Nota mesatare : 8.6 ndërsa nota e punimit 
përfundimtar 10. 

 
 

- BURSA DHE MIRËNJOHJE 
 

2015 HigherKOS-OEAD – studimet e posdoktoraturës 
2014 Erasmus Mundus- JoinEU-SEE PENTA-hulumtim ne Universitetin e Bolonjës’ 

Itali 
2012 Japan Foundation – Hulumtim në Takyo, Kyoto, Osaka, Nara - Arkitektura e 

Gjelbërt 
2010 Open Society Institute Sorros, seminar në Budapest, Hungari 
2010 Hungarian Academy of Science Centre for Regional Studies, konferencë në 

Pecs 
2010  Open Society Institute Sorros, konferencë në Hungari 
2009 University of Prishtina – studimet e doktoraturës 
2008 Madeline Albright scholarship - studimet e doktoraturës 
2007 University of Prishtina - studimet e doktoraturës 
2006 Friedrich Ebert Stiftung – studimet postdiplomike 
2000 American University of Bulgaria – seminar në Blagoevgrad 
 
 

- KURSE SEMINARIKE 
• Korrik 2015 “| Italy, Bologna, Staff Mobility  |  University of Bologna | 

Department of Architecture 
• Qershor 2010 | Budapest, Hungary | Training for Urban Planning Practitioners: 

Managing Conflicts and Urban Development in Multiethnic Communities | 
Local Government Initiative-Open Society Institute 

• Janar 2007 | Dessau, Germany | Workshop “ UN-urbanism” case study Mostar 
| The Bauhaus Kolleg 

• Nentor 2007 | Prishtina, Kosova | Workshop on Illegal Buildings | ARCHIS 
interventions | Holland-Germany-Prishtina 

• Qershor 2006 | Mostar  - Bosnia and Herzegovina | Workshop on Postwar 
studies | The Bauhaus Kolleg 



• Qershor 2006 | Mostar  - Bosnia and Herzegovina | Workshop on Islam Culture 
| IRCICA | Research Center for Islamic History, Art and Culture 

• Nentor 2002 | Prizren – Kosova | Workshop on Integrated Conversation | 
Cultural Heritage Without Borders 

• Maj 2000 | Blagoevgrad-Bulgaria | Workshop on Enhanced Leadership | The 
American University in Bulgaria 

 
 

- LISTA E PUNIMEVE SHKENCORE 
• Jakupi, A., (2010),Green Zero, in  UN Urbanism: Post-Conflict Cities Mostar 

Kabul , Regina Bittner (ed.), Jovis Pub. 
• Jakupi, A., (2009), Diversity  of International Organizations and Environments 

they Produce in Regional, Responses and Global Shiftes:Actors, 
Institutionsand Organisations ), Regional  Studies Asociation, UK,  p.17,                              

• Jakupi, A., (2009) Interpretation of Socio-Political Changes in Balkan 
• Architecture,Balkanlarda Tarih, Bildiriler Kitabi”,Sakarya Universitesi 

Rektorluk Basimevi.  p.811-816, 
• Jakupi, A., (2009) Direct International Community Engagement and Kosovo’s 

Urban Development, Regions,”The Newsletter of the Regional Studies 
Association”,England, Roger Booth Ltd. 

• Basha, A., (2006), “Green Zero”, Bauhaus Foundation, Kolleg VII  (2006),” 
UN urbanism”, Germany, Bauhaus Dessau Foundation p.38-41 

• Basha, A., (2006), “New Souvenirs” Bauhaus Foundation, Kolleg VII (2006),” 
UN urbanism”, Germany, Bauhaus Dessau Foundation p.48-49 

 
 

- LISTA E LIBRAVE SHKENCORE 
• Jakupi, A., (2013), International Community Presence on Post Conflict Urban 

Development, LAP LABERT Academic Publishing  
 



- PËRFUNDIM DHE PROPOZIMI 
 Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidates, deri 
në ditën e dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni recensues është i mendimit se dr. Arta 
Basha Jakupi i plotëson të gjitha cilësitë profesionale dhe akademike, sipas Ligjit për arsim të 
lartë të Republikës së Maqedonisë, për t’u zgjedhur mësimdhënëse për thirrjen Docent në 
fushën e Metodologjisë së Projektimit, në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë 
Universitetit “Nënë Tereza” - Shkup. 

 
 
KOMISIONI RECENSUES 
 
Prof. dr. Zekirija Idrizi    
 
Prof.dr.Violeta Nushi  
 
Prof. dr. Vlora Navakazi  



 
REFERAT 

 
PËR ZGJEDHJE TË NJË MËSIMDHËNËSI NGA TË GJITHA THIRRJET 

MËSIMORE-SHKENCORE NË FUSHËN MËSIMORE SHKENCORE BAZAT E 
EKONOMISË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE TEKNIKE TË UNIVERSITETIT 

“NËNË TEREZA” - SHKUP 
 
Me vendim numër 01-159/1 të datës 04.11.2016 nga ana e Këshillit mësimor-shkencor 

të Fakultetit të Shkencave Teknike të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, në lidhje me 
konkursin e shpallur për një mësimdhënës në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi 
BAZAT E EKONOMISË është formuar komision recensues me këtë përbërje: 

 
4. Prof. dr. Muje Gjonbalaj, profesor ordinar, kryetar 
5. Prof. dr.Savo Ashtalkoski, profesor inordinar, anëtar 
6. Prof. dr. Bekim Fetaji, profesor ordinar, anëtar 
 
Për përgatitje dhe dorëzim të referatit të shkruar për kandidatët e paraqitur në 

konkursin e shpallur më datën 14.10.2016 në gazetat ditore: “Koha”, “Dnevnik” dhe në ueb-
faqen zyrtare të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup për zgjedhjen e një mësimdhënësi në të 
gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha BAZAT E EKONOMISË (21111 të lëmenjve, 
fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit), në programin 
studimor,  Inxhinieri Ekonomike. 
 Ne anëtarët e komisionit recensues, pas kontrollimit të dokumentacionit të dorëzuar, 
paraqesim këtë: 

 
R A P O R T 

 
Në konkursin e shpallur nga Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, për zgjedhjen e një 

mësimdhënësi në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në Fakultetin e Shkencave Teknike 
konkurruan 4 kandidatë: 
 
1. Agim Mamuti 
I. Të dhënat biografike 
Dr. Agim MAMUTI, u lind në Shkup, më 29.04.1984, ku ka kryer shkollën e mesme në 
gjimnazin “Zef Lush Marku” me rezultate të shkëlqyeshme. Ka përfunduar studimet në 
Fakultetin e Administrimit të Biznesit – Financë pranë Universitetit të Evropës JugLindore në 
vitin 2006. Studimet pasuniversitare të magjistraturës i vijon në Fakultetin Ekonomik pranë 
Universitetit Shën Qirili dhe Metodi në Shkup, ku në po të njëjtin fakultet në vitin 2011 në 
moshën 26 vjeçare, ka fituar titullin Doktor i Shkencave Ekonomike, si një ndër doktorët 
shkencorë më të rinj për atë vit, me tezën “Politika e përbashkët monetare e BE-së dhe 
zbatimi i saj”. 



Pas diplomimit ka punuar fillimisht për katër vite si bashkëpunëtor për ekonomi dhe financë 
në Sekretariatin për Çështje Evropiane në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Pas 
doktorimit në shkencat ekonomike, vijon karrierën e tij akademike në Universitetin 
Ndërkombëtare Ballkanik ku ka ligjëruar në Fakultetin Ekonomik në nivelin bachelor dhe 
master, si dhe ka qenë shef i departamentit të Marrëdhënieve Ekonomike Ndërkombëtare.  
Dr. Agim Mamuti ka një eksperiencë dyvjeçare si mësimdhënës në Universitetin 
Ndërkombëtar të Sarajevës në Bosnjë e Hercegovinë, ku ka ligjëruar Bazat e Ekonomisë 
(Hyrje në Mikro dhe Makroekonomi). Ndërkaq, nga tetori i vitit 2014 është pjesë e stafit 
akademik në Departamentin e financës dhe ekonomiksit pranë Universitetit të Nju Jorkut në 
Tiranë, njëkohësisht në vitin akademik 2015/16 ka ushtruar funksionin e Dekanit të 
studentëve. Paralelisht me procesin e mësimdhënies, ka publikuar artikuj shkencorë në revista 
ndërkombëtare dhe ka marrë pjesë në konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare. Ka 
kryer trajnime të ndryshme në fushat e integrimit ekonomik brenda dhe jashtë vendit. 
 
II. Veprimtaria mësimore-arsimore 
Dr. Agim MAMUTI ka mbi pesë vjet përvojë në mësimdhënie universitare në universitetet 
vijuese: 

- Akademia e Biznesit Smilevski në Shkup i angazhuar si ligjërues në vitin akademik 
2010/2011; 

- Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup, i zgjedhur Docent (Assist.prof.dr.) 
në vitin akademik 2011/2012 me kohë të plotë në mësimdhënie deridiplomike dhe 
master, si dhe shef i Departamentit për Marrëdhënie Ekonomike Ndërkombëtare; 
anëtarë i Senatit të UNB-së. 

- Universiteti Ndërkombëtar i Sarajevës, i zgjedhur Docent (Assist.prof.dr.) në vitet 
akademike 2012/13 dhe 2013/14 me kohë të plotë në mësimdhënie deridiplomike, 
master dhe doktoraturë. Ka mentoruar katër studentë të magjistruar, si dhe ka qenë 
anëtarë në dhjetëra komisione të mbrojtjes së temave të diplomës, masterit dhe 
provimeve të doktoraturës. Gjithashtu, në mënyrë aktive ka qenë i angazhuar në Zyrën 
e sigurimit të cilësisë. 

- Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë, duke filluar nga viti akademik 2014/15 deri më 
tani, me kohë të plotë në mësimdhënie deridiplomike dhe master. Ka mentoruar dhe 
është në proces mentorimi të katër kandidatëve. Njëkohësisht në vitin akademik 
2015/16 ka ushtruar funksionin e Dekanit të studentëve. 

- Gjatë vitit akademik 2015/16 ka qenë profesor vizitues në Kolegjin Universum dhe 
ISPE në Prishtinë, Kosovë. 

Më  06.07.2015 në Fakultetin e Ekonomisë dhe Agrobiznesit, UBT Tiranë, me sukses mbron 
titullin Profesor Inordinar (Profesor i Asocuar) në prani të Komisionit të Vlerësimit, i 
miratuar nga Këshilli i Profesorëve të Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit me vendimin 
Nr.22, datë 27.05.2015 
Dr. Agim Mamuti, ndër vite ka ligjëruar në tri gjuhë, edhe atë: shqip, maqedonisht dhe 
anglisht. 
 



LËNDËT E LIGJERUARA deri më tani 
LËNDËT DERIDIPLOMIKE LËNDËT NË NIVEL MASTER/PhD  
1. Hyrje në Mikro dhe MakroEkonomi 
(IUS*) 

1. Menaxhim Financiar (IBU, IUS) 

2. Mikroekonomi (IUS) 2.Kontabiliteti Financiar dhe Menaxherial 
(IUS) 

3. Menaxhim Financiar (IBU, IUS) 3. Tema Speciale në Politikat e EU-së (IUS) 
4. Kontabilitet Financiar (IBU, IUS, UNYT) 4. Hyrje në Financë dhe Kontabilitet (UNYT) 
5. Investime (IBU)  
6. Analiza e Pasqyrave Financiare (UNYT) Visiting 
7. Financat në Organizata (IBU) 1. Ekonomiksi Menaxherial (ISPE-Prishtinë) 
8. Kontabiliteti i Kostos (UNYT) 2. Ekonomiksi Menaxherial (Universum-

Prishtinë) 
9. Kontabiliteti Menaxherial (IUS, UNYT) 3.Vendimmarrja Financiare (Universum-

Prishtinë) 
10. Kontabiliteti i Ndërmjetëm I & II 
(UNYT) 

 

11. Kontabiliteti i Avancuar (UNYT)  
12. Auditimi (UNYT)  
13. Financa Publike (IBU)  
*IUS- Universiteti Ndërkombëtar i Sarajevës; IBU – Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik; 
UNYT – Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë 
 
Dr. Agim Mamuti ka mentoruar më shumë se dhjetëra tema diplomash deridiplomike 
mbrojtura nga studentët. Më shumë se dhjetë testime të kualifikimit për PhD dhe 
anëtarë/udhëheqës i komisioneve për mbrojtje të magjistraturave.  
Mentor i tezave vijuese të mbrojtura të magjistraturës: 

- Silvana Zalla (UNYT, 2016), Human Resources Capital and The Possibility of its 
Inclusion in Financial Statements of Albanian Companies; 

- Evlia Hysa (UNYT, 2016), Harmonization of National Accounting Standards with 
the International Accounting Standards, the Case of Albania 

- Edi Mitre (UNYT, 2015),  Impact of the Foreign Direct Investment on the GDP and 
Employment Level in Albania and Macedonia; 

- Aneta Rrustemaj (UNYT, 2015), FDI in Albania and the Factors that Determine it; 
- Armin Felic (IUS, 2013), Organizational Structures and Cultures as Assumption for 

Success of SMEs in Bosnia and Herzegovina; 
- Cenita Oezguener (IUS, 2013), Impact of Nation Branding on Exports and FDI: Case 

Study of Bosnia and Herzegovina; 
- Ahmet Sali Kansu (IUS, 2013), Celebrity Endorsement as a Tool of Branding in 

Airline Industry, Case Study of Turkish Airlines; 



- Aldijana Birdzo (IUS, 2013), The Impact of Marketing on Building Product’s Image 
– The Case of Bosnian Sweet Delight “Bosanski Lokum”. 

 
 
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e  
     deklaruar 
 
Dr. Agim Mamuti ka qenë anëtarë i komisioneve shkencore dhe organizative në konferencat 
ndërkombëtare -shkencore si vijon: 

- Scientific and Organizing Committee Member, International Conference on 
Sustainable Development (ICSD), Macedonia, Skopje, October, 2016 

- Scientific and Organizing Committee Member, International Conference On 
Economics Business and Social Sciences (ICEBSS), Bosnia and Herzegovina, 
Sarajevo, October, 2016 

- Scientific Committee Member, EuroTechS 2013, ISSN 2303-4580 
- Scientific Committee Member, International Balkan Annual Conference 2015, 2014, 

2013 
- Editorial Member, EUMMAS 2014 International Conference on Marketing, 

Management and Economics, Bosnia and Herzegovina, Banja Luka 
Dr. Agim Mamuti është recensent ose redaktor në revistat ndërkombëtare-shkencore si vijon: 

- Advisory Board Editor, International Journal of Management Science and Business 
Administration - ISSN 1849-5664 (Online)-ISSN 1849-5419 (Print) 

- Editor, Point Journal of Business and Economic Management (PJBEM), ISSN: 2476-
8014 

- Reviewer, Journal of Finance and Accounting ISSN:2330-7331 (Print); ISSN:2330-
7323 (Online) 

- Reviewer, Journal of International Relations and Diplomacy, ISSN 2328-2134 
- Reviewer, International Journal of Globalization and Small Business, ISSN 1479-

3067 
 
 
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të  
     indeksuara  
 
Dr. Agim Mamuti ka të publikuara punime shkencore në revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe me faktor impakti si vijon: 

- Hoxhalli Brunilda, Duzha Juxhen, Mamuti Agim, Statistical Analysis of Macedonian 
Government Expenditures for The Period 2006-2013, International Scientific Journal, 
The Institute of Accounting, Control and Analysis in the Globalization Circumstances, 
Issue 2, 2016, ISSN 2410-0706, Cosmos Impact Factor (IF - 4,006) 



- Agim Mamuti, The Impact of Brand Name on Consumers, Case of Bosnia and 
Herzegovina, European Journal of Economics and Business Studies, Volume 2, Issue 
1, May-August 2015, ISSN 2411-9571, Impact Factor for 2015, GSCIF 0.941 

- Agim Mamuti, The Competitiveness of the Economy of Bosnia and Herzegovina, 
International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management 
Sciences, Volume 3, Issue 4, ISSN 2225-8329, Impact Factor – 2012 0.558 allocated 
by Global Impact Factor, IC Value: 4.97, Allocated by Index Copernicus 

- Agim Mamuti, Cenita Ozguner, Nation Branding as a Means of Attracting FDI, 
International Journal of Business and Globalization, Volume 13, Issue 2, ISSN 1753-
3635 

- Ahmet S.Kansu, Agim Mamuti, The Use of Celebrity Endorsement as a Marketing 
Communication Strategy by Turkish Airlines, International Journal of Academic 
Research in Business and Social Sciences, Volume 3, Issue12, ISSN 2222-6990, 
Global Impact Factor– 2012 0.305 

- Agim Mamuti, Integration Process of Bosnia and Herzegovina to European Union, 
Journal of International Relations and Diplomacy, Volume 1, Number 3, ISSN 2328-
2134 

- Agim Mamuti, Some Economic Views of Akhism, Epiphany: Journal of 
Transdisciplinary Studies (ISSN 1840-3719), Vol. 6, No. 1 (2013) 

- Agim Mamuti, National Economies and Globalization, International Journal:Global 4, 
ISSN 1857-5633 

- Agim Mamuti, Income Taxation in the EU Member-Countries and South-East Europe, 
International Journal: Global 3, ISSN 1857-5633 
 
 

V. Libra, monografi  ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante 
 
Dr. Agim Mamuti ka të botuara tre libra/monografi, nga të cilat dy në Anglisht dhe një në dy 
gjuhë: Shqip dhe Maqedonisht: 

- Agim Mamuti, EU and Western Balkans, Case of Macedonia and Bosnia and 
Herzegovina, 2013,published in English by Lambert Academic Publishing, ISBN 978-
3-659-42311-6 

- Agim Mamuti, Sermin Senturan, Accounting Principles, 2012 a book published in 
English language,ISBN 978-608-65418-0-4, COBISS.MK-ID 90678538 

- Agim Mamuti, Kriteret e Mastrihtit(Мастрихшки критериуми) 2011 libër i botuar 
në Shqip dhe Maqedonisht, ISBN 978-9989-57-767-3, COBISS.MK-ID 89101578 

 
 
 
V. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante  
    profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale 
 



Dr. Agim Mamuti ka marrë pjesë në dhjetëra konferenca ndërkombëtare shkencore në rajon 
dhe më gjerë ku ka prezantuar rezultatet e hulumtimeve të tij, të cilat shquhen për nga 
përdorimi i metodave bashkëkohore të kërkimit.  
Paraqitja e referateve shkencore me bashkautorë, specialistë të fushave të ndryshme të 
ekonomisë tregon një bashkëpunim të qëndrueshëm të kandidatit në zgjidhjen e detyrave të 
kërkimit shkencor dhe të problemeve që lidhen me zhvillimin ekonomik. 
Gjerësia e informacionit të të dhënave dhe analiza e tyre i bëjnë punimet e tij një burim 
referimi të rëndësishëm për të interesuarit nga fusha akademike ekonomike e kërkimit dhe 
hulumtimit. Disa nga konferencat dhe punimet e prezantuara dhe publikuara janë si vijon: 

- Agim Mamuti, Robert McGee, Tax Evasion as a Crime: A Survey of Perception in 
Kosovo, 5th International Conference on Management, Business and Economics IC - 
MBE 2016, Book of Abstracts: 978-9951-437-36-3, Proceedings: 978-9951-550-12-3 
October, 2016, Durrës, Albania 

- Pınar Doğanay Payziner, Okan Özkan, Agim Mamuti, A New Trend in Sustainability 
and Responsibility Accounting for Hospitals: Green Accounting International 
Conference on Sustainable Development (ICSD), Book of Abstracts: 978-605-66262-
7-2, Proceedings: 978-605-66262-6-5 Skopje, October, 2016 

- Agim Mamuti, Mehmed Ganic, Quantitative and Qualitative Aspects of Remittances, 
Comparative Analysis of Albania and Macedonia, International Conference on 
Sustainable Development (ICSD), Book of Abstracts: 978-605-66262-7-2, 
Proceedings: 978-605-66262-6-5 Skopje, October, 2016 

- Mehmed Ganic, Agim Mamuti, Developments, trends and features of financial 
integration in the Western Balkan region; Cross-country comparisons, International 
Congress on Accounting and Finance Research, Zonguldak, Turkey, May, 2016 

- Agim Mamuti, Mehmed Ganic, The Effect of FDI on the GDP of Macedonia, 
International Congress on Accounting and Finance Research, Zonguldak, Turkey, 
May, 2016 

- Agim Mamuti, Trends in Remittances Flows, Comparative Analysis of Albania and 
Macedonia, International Conference on Labor Migration and Industrial Citizenship, 
Tirana, November, 2015, ISBN 978-9928-4281-4-1 

- Agim Mamuti, Albanians and Migration after the First World War, International 
Congress: "Balkans and Migration on the 100th Anniversary of the First World War", 
December, 2015, Istanbul 

- Emirjeta Kandri, Agim Mamuti, Ethics of Tax Evasion, The case of Albania, 4th 
International Conference on Management, Business and Economics, Durres, 
November, 2015, Proceedings Book ISBN 978-9951-550-12-3 

- Agim Mamuti, The Impact of Brand Name on Consumers, Case of Bosnia and 
Herzegovina, International Conference on Social Sciences, Proceedings Book Volume 
3 ISBN 9788890916335, ICSS VI Istanbul, September, 2015 

- Belma Bubica, Agim Mamuti, Senad Busatlic, Impacts of the Global Economic 
Crisis of 2008 on the Economy of Countries in Transition: Case Study of Balkan 



Region, First Sarajevo International Conference on “Global Crisis and Countries in 
Transition”, International University of Sarajevo, 19-20.06.2014 

- Bakir Helic, Agim Mamuti, Influence of Global Crisis on Healthcare Funds in 
Federation of Bosnia and Herzegovina, First Sarajevo International Conference on 
“Global Crisis and Countries in Transition”, International University of Sarajevo, 19-
20.06.2014 

- Dino Mahmulinj, Agim Mamuti, Senad Busatlic, The Effects of the Global Economic 
Crisis on Countries in Transition in the Era of Globalization: Case Study of Balkan 
Region, First Sarajevo International Conference on “Global Crisis and Countries in 
Transition”, International University of Sarajevo, 19-20.06.2014 

- Agim Mamuti, Economic Relations between Turkey and Macedonia, Silk Road 
Congress 2013, Istanbul, Turkey, www.silkroadcongress.org 

- Agim Mamuti, The Institutional Relations between the Republic of Macedonia and 
EU, EuroTechS 2013 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 
http://www.ius.edu.ba:8080/eurotecs/, ISSN 2303-4580 

- Edin Omicevic &Agim Mamuti, The Impact and the Consequences of the Greek 
Financial Crisis to EU, EuroTechS 2013 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina, 
http://www.ius.edu.ba:8080/eurotecs/, ISSN 2303-4580 

- Agim Mamuti, Economic Views of the EU Integration Process of Macedonia, 
International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS` 13), Sarajevo, 
Bosnia and Herzegovina (May 10 – 11, 2013), http://icesos.ibu.edu.ba, ISSN 2303-
4564 

- Agim Mamuti, The Role of Akhism from Economic Viewpoint, research paper 
presented in the International Symposium of Sarajevo, 19-21.09.2012 

- Agim Mamuti, EU Economic Integration Process of Macedonia, 3rd International 
Symposium on Sustainable Development (ISSD2012), 31.05 – 01.06 2012, Sarajevo, 
Bosnia & Herzegovina, Book of Abstracts ISSN 2233-1565 and in the Proceedings 
Book, Volume 5, ISBN 978-9958-834-13-4 
 
 

VI. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe  
     arsimor. 
 
Dr. Agim Mamuti zotëron në mënyrë të shkëlqyeshme programet kompjuterike të MS Office 
(Word, Excell, PowerPoint), Internet Explorer, si dhe ka njohuri nga programet software të 
SPSS-it. 
Kandidati flet në mënyrë pastër: shqip, maqedonisht dhe anglisht; në mënyrë të avancuar 
serbo-kroatisht-boshnjakisht, dhe ka njohuri elementare të turqishtes. 
Dr. Agim Mamuti, në mënyrë të vazhdueshme që nga shkollimi i mesëm dhe deri më tani ka 
ndjekur trajnime, seminare, punëtori dhe konferenca të ndryshme për zhvillim dhe përsosje 
profesionale, nga të cilat do të veçonim si vijon: 



- 23-27 September, 2013 visiting professor at Namik Kemal University, Tekirdag, 
Turkey 

- 10-30 January, 2010 Winter University “Culture and Technology in Germany” 2010, 
Technical University of Munich – TUM, www.zv.tum.de. 

- 15th January, 2010 Intercultural Competence and Communication, workshop in 
Munich (Germany), LernKult – Interkulturelle Kompetenz fur Lehre und Studium, 
www.lernkult.de. 

- November 2009 Training for implementation of the Manual on Transposition of the 
EU Legislation in the Macedonian Legislation, Secretariat for Legislation (Gov.of 
Macedonia) & GTZ Economic Legal Reform Project. 

- October 2009 Training for implementation of the Rulebook on Nomotechnical Rules, 
Secretariat for Legislation (Gov.of Macedonia) & GTZ Economic Legal Reform 
Project. 

- 10-17 December 2008 IPA in Macedonia, training organised by ECORYS Nederland, 
www.ecorys.nl 

- 22.09-22.12.2008 postgraduate course on “International Relations and Diplomacy”, 
Albanian Diplomatic Academy, www.albdiploacademy.com. 

- 29.08 – 07.09.2008 Democracy and the participation, Summer University in Vlora 
(Albania), KRIIKAlbania, www.kriik-alb.org. 

- 28, 29 February and 1 March, 2008 IPA Training, Secretariat for European Affairs 
and GOFRE Building Administrative Capacity for EU Integration project, Skopje. 

- 22-25 November 2007 Shaping the Future of Europe, Simulation Seminar for Young 
Potentials about the EU Integration Process, Konrad Adenauer Stifttung, Skopje. 

- 04-08 June 2007 Explaining the EU, Summer School, Hvar – Croatia. 
- 12 – 14 mars 2007 Project cycle management, Institute for trainings – Kocka, Skopje 
- 23-29 July 2006 Training Young Leaders – Struga (Seminar), Konrad Adenauer 

Stifttung. 
- 22-29 April 2006 Training Young Leaders – Skopje (Seminar), Konrad Adenauer 

Stifttung. 
July/August 2004 International Summer University in Oslo, Norway. 

 
2. Snezhana Kuzmanovska 
Të dhëna biografike 
Snezhana Kuzmanoska ka lindur në 19.06.1973. Studimet deridiplomike i ka mbaruar në 
Universitetin “Shën Kliment Ohridski” – Manastir, në Fakultetin Ekonomik në Prilep, në vitin 
1996 me notë mesatare 8.70. Në fakultetin e njëjtë në vitin 2010 i mbaron studimet e 
magjistraturës MBA – menaxhment, me notë mesatare 9.00. Në të njëjtin fakultet në vitin 
2014 e mbron tezën e Doktoratës me titull “Analiza, matja dhe menaxhimi me rreziqet 
bankare” me çka merr thirrjen shkencore Doktor i shkencave ekonomike. Prej vitit 2005 deri 
sot punon në TD Denarius DOOEL Ohër, që merret me veprimtari gastronomike, si 
menaxhere për financa. 
Të arriturat shkencore, mësimore, arsimore të kandidatit 



- Veprimtaria mësimore – arsimore: 
Nuk ka aktivitete mësimore – arsimore në arsimin e lartë. 
 
- Veprimtaria shkencore - hulumtuese 
Nuk ka paraqitur të dhëna për punë kërkimore shkencore. 
 
- Veprimtaria profesionale-aplikative dhe veprimtaria me interes më të gjerë: 
Kandidatja nuk paraqet të dhëna për aritje në veprimtarinë profesionale-aplikative. 
 
Kandidatja Snezhana Kuzmanoska paraqet të dhëna për 4 punime të botuara në Republikën e 
Maqedonisë dhe jashtë saj. 
 
 
3. Dori Pavlovska - Gjorgjieska 
 
Të dhëna biografike: 
Dori Pavlovska – Gjorgjieska, ka lindur më 28.01.1977 në Krushevë. Ka diplomuar në vitin 
1998 në Universitetin “Shën Kliment Ohridski” – Manastir, në Fakultetin Ekonomik në Prilep 
në drejtimin Ekonomik-kibernetik-statistik, me mesatare 9.1. Pas kësaj transferohet si student 
në Kolegjin Dejvis dhe Elkins në Virxhininë Perëndimore në SHBA, ku në vitin 2000 merr 
thirrjen ekonomist i diplomuar. Në vitin 2001 regjistrohet në studimet postdiplomike në 
Universitetin e Shefildit në Selanik, Republika e Greqisë dhe në vitin 2004 merr thirrjen 
shkencore magjistër në Biznis Administratë me mesatare 64/100. Në vitin 2012 në 
Universitetin Evropian në Shkup merr thirrjen Doktor i shkencave ekonomike në fushën e 
Menaxhimit me financat e taksave. 
Të arriturat shkencore, mësimore, arsimore të kandidatit 
- Veprimtaria mësimore – arsimore: 
Në vitin 2012 punon si përkthyes në marketingun strategjik për studentë në studimet e 
magjistraturës në Biznis Akademinë Smilevski – BAS në Shkup. Prej 2013 deri 2016 punon 
si kryetare e komitetit për diploma “Eurobiznes – Space” rrjeti Evropian për studime në 
biznes dhe gjuhë, sekretariati në Odense, Danimarkë. Aktualisht punon si docent dhe 
pjesëmarrës në Qendrën për karrierë në Universitetin MIT në Shkup. 
 
 
 
- Veprimtaria shkencore - hulumtuese 
Kandidati ka marrë pjesë në realizimin e tre projekteve të USAID, dy projekte të UNDP, 
projektin për përkrahjen e shoqatave të bujqësisë së RM. 
 
- Veprimtaria profesionale-aplikative dhe veprimtaria me interes më të gjerë: 
Pjesëmarrëse me punime dhe prezantime në një numër forumesh, konferencash, tribunash dhe 
debatesh. 



 
Kandidatja paraqet një listë prej 24 punimesh shkencore të botuara në revista shkencore 
brenda dhe jashtë vendit si dhe 21 prezantime në konferenca-shkencore. 
 
 
 
4.  Dançe Nikolovska-Vrateovska 
Të dhëna biografike 
Kandidatja ka lindur më 03.01.1980 në Shtip. Në vitin 2003 në Fakultetin Ekonomik pranë 
Universitetit “Shën Kiril dhe Metodij” në Shkup, ka diplomuar me notë mesatare 8.00. Në të 
njëjtin Fakultet në vitin 2011 ka magjistruar në fushën e ekonomisë monetare me notë 
mesatare 8.78. Studimet e doktoratës i ka mbaruar në vitin 2015 në Fakultetin Ekonomik 
pranë Universitetit “Shën Kiril dhe Metodij” në Shkup, me mbrojtjen e tezës me titull 
“Ndikimi i institucioneve Financiare mbi stabilitetin Makroekonomik dhe financiar”, me çka 
merr thirrjen shkencore Doktor i shkencave të Ekonomisë. 
Të arriturat shkencore, mësimore, arsimore të kandidatit 
- Veprimtaria mësimore – arsimore: 
Nuk ka aktivitete mësimore – arsimore në arsimin e lartë. 
 
- Veprimtaria shkencore - hulumtuese 
Kandidatja ka marrë pjesë në përgatitjen e 11 strategjive lokale dhe 6 strategjive rajonale 
nacionale, pjesëmarrje aktive në një numër seminaresh dhe trajnimesh. 
 
- Veprimtaria profesionale-aplikative dhe veprimtaria me interes më të gjerë: 
Kandidatja paraqet një listë prej 21 punimesh të prezantuara në vend dhe jashtë, si dhe 28 
punime të botuara në revista shkencore në vend dhe jashtë. 
 
Kandidatja Dançe Nikolovska Vrateovska është autor i tre librave nga fusha e 
makroekonomisë të botuara në vitin 2015. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

- PËRFUNDIME DHE PROPOZIME 
 Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatëve, deri 
në ditën e dorëzimit të dokumentacionit, komisioni Recensues është i mendimit se dr. Agim 
Mamuti i plotëson të gjitha cilësitë profesionale dhe akademike, sipas Ligjit për arsim të lartë 



të Republikës së Maqedonisë, për t’u zgjedhur në thirrjen mësimore-shkencore PROFESOR 
INORDINAR në fushën Bazat e Ekonomisë, në Fakultetin e Shkencave Teknike pranë 
Universitetit “Nënë Tereza” - Shkup. 

 
KOMISIONI RECENSUES 

 

Prof. dr. Muje Gjonbalaj 

Prof. dr.Savo Ashtaloski 

Prof. dr. Bekim Fetaji 

 



 
REFERAT 

PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET 
MËSIMORE-SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORIT NË FUSHËN 
MËSIMORE-SHKENCORE BAZAT E EKONOMISË NË FAKULTETIN E 

SHKENCAVE TEKNIKE TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP 
 
Me vendim numër 01-159/1 të datës 04.11.2016 nga ana e Këshillit mësimor-shkencor 

të Fakultetit të Shkencave Teknike të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, në lidhje me 
konkursin e shpallur për një bashkëpunëtor (asistent-doktorant) në të gjitha thirrjet mësimore-
shkencore dhe të bashkëpunëtorëve nga lëmi BAZAT E EKONOMISË, është formuar 
komision recensues me këtë përbërje: 

  
7. Prof. dr. Muje Gjonbalaj, profesor ordinar, kryetar 
8. Prof. dr.Savo Ashtalkoski, profesor inordinar, anëtar 
9. Prof. dr. Zoran Trifunov, profesor inordinar, anëtar 
 
Për përgatitje dhe dorëzim të referatit të shkruar për kandidatët e paraqitur në 

konkursin e shpallur më datën 14.10.2016, në gazetat ditore: “Koha”, “Dnevnik” dhe në ueb-
faqen zyrtare të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup për zgjedhjen e një bashkëpunëtori në të 
gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha BAZAT E EKONOMISË (21111 të lëmenjve, 
fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 
 Ne anëtarët e komisionit recensues, pas kontrollimit të dokumentacionit të dorëzuar, 
paraqesim këtë: 

 
R A P O R T 

Në konkursin e shpallur nga Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, për zgjedhjen e një 
bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në Fakultetin e Shkencave Teknike 
konkurruan 7 kandidatë: 
 
1. Bukurie Imeri-Jusufi 
 
I. Te dhënat biografike 
Dr. Bukurie Imeri-Jusufi, ka lindur në Kërçovë, më 21.03.1976, ku ka kryer shkollën e 
mesme në gjimnazin “Mirko Mileski” me rezultate të shkëlqyeshme. Ka përfunduar studimet 
në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Shën Kiril dhe Metodij” në Shkup në vitin 2000. 
Studimet pasuniversitare të magjistraturës i vijon në Fakultetin Ekonomik pranë Universitetit 
Shën Qirili dhe Metodi në Shkup ku edhe magjistron në vitin 2010. Në të njëjtin Fakultet  në 
vitin 2014 mbron tezën e Doktoratës dhe merr thirrjen Doktor i Shkencave të Ekonomisë. 
 
 
 



II. Veprimtaria mësimore-arsimore 
 
Dr. Bukurie Imeri-Jusufi ka mbi pesë vjet përvojë në mësimdhënie universitare në 
universitetet vijuese: 
Kandidati nga viti 2003 deri në vitin 2010 ka punuar si arsimtar në gjimnazin e Kërçovës 
“Mirko Mileski”, kurse nga 2010 deri 2016 në gjimnazin “Drita” në Kërçovë. Në intervalin 
kohor 2008-2009 ka punuar si mësimdhënëse në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, 
kurse nga viti 2010 deri 2016 si mësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Tetovës. 
Gjithashtu, nga viti 2011 deri 2016 ka qenë e angazhuar si mësimdhënëse në Universitetin 
për Biznes dhe Teknologji në Prishtinë. 
 
 
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e  
     deklaruar 
 
Dr. Bukurie Imeri-Jusufi ndër vite ka ligjëruar lëndët në vijim: 
 
  1.  Lëndët e ligjëruara: 
  a) Lëndët që kam ligjëruar në USHT:  
        1. Bazat dhe parimet e kontabilitetit 
        2. Kontabiliteti financiar 
        3. Kontabiliteti buxhetor    

 4. Tregjet dhe institucionet financiare 
5. Banka dhe punët bankare 
6. Bazat e financës 
7. Etika afariste 
8. Analiza e pasqyrave financiare 
9. Kontroll dhe revizion 

   b) Lëndët që kam  ligjëruar në UBT-Prishtinë:  
1. Investimet dhe Analizë Financiare 
2. Kontroll dhe Revizion 
3.  Institucionet financiare dhe tregjet e kapitalit 
4. Politika fiskale 
5. Menaxhmenti dhe kontabiliteti financiar (master) 

 
  c) Lënda që  kam ligjëruar në UNS-Strugë:  
       1. Portfolio Menaxhment 
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të  
     indeksuara  
 
Dr. Bukurie Imeri-Jusufi ka të publikuara punime shkencore në Revista ndërkombëtare të 
indeksuara dhe me Faktor Impakti si vijon: 



1. Bukurie Imeri Jusufi, Azir Jusufi, MACEDONIAN STOCK EXCHANGE VALUED 
UPON THE INVESTMENT PROFITABILITY, American Association for  Science 
and Technology, International Journal of Economic Theory and Application, ISSN: 
2375-298X, 2015; 2(3):  (p.25-32); 

2. Bukurie Imeri-Jusufi, A. Jusufi, VALUING COMPANIES LISTED ON THE 
MACEDONIAN STOCK EXCHANGE ON THE BASIS OF THE PROFITABILITY 
OF THE INVESTMENT, Proceedings ICMBE, Durres-2014 (p.26-38) ISBN 978-
9951-437-34-9; 

3. Bukurie Imeri –Jusufi,  Teuta Qerimi, EFFECTS OF POSSIBLE INTEGRATION 
ON THE MACEDON IAN STOCK EXCHANGE, Economic Vision (International 
Scientific Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and 
Tourism, 3-4/2015, ISSN 1857-9566, (p.84-91); 

4. Teuta Qerimi, Bukurie Imeri-Jusufi, APPLICATION OF INTERNATIONAL 
ACCOUNTING STANDARDS IN MACEDONIA CONDITION FOR INTEGRATION 
IN EUROPE, Economic Vision (International Scientific Journal in Economics, 
Finance, Business, Marketing, Management and Tourism, 3-4/2015, ISSN 1857-
9566, (p.263-268), 

5. Bukurie Imeri Jusufi, Azir Jusufi, RELATIVE MEASURING OF RISK-BETA 
COEFFICIENT OF MBI 10 SHARES,  Economic Vision (International Scientific 
Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism, 
ISSN 1857-9566 (I pranuar për botim); 

6. Bukurie Imeri Jusufi, Azir Jusufi, Xhevair Beqiri, APPLICATION OF 
ASSESSMENT AND PREDICTION CONCEPTS IN THE COMPANY’S 
CAPITAL-WITH A STYDY CASE, Economic Vision (International Scientific 
Journal in Economics, Finance, Business, Marketing, Management and Tourism, 
ISSN 1857-9566 (I pranuar për botim). 

 
 

 
V. Libra, monografi  ( të katalogizuar) dhe publikime tjera relevante 
 
Dr. Bukurie Imeri-Jusufi ka të botuara dy libra/monografi: 

1. Bukurie Imeri Jusufi, Kontroll dhe revizion, skript intern UBT-Prishtinë 2014 
 

2. Bukurie Imeri Jusufi, Menaxhmenti dhe kontabiliteti financiar, skript intern UBT-
Prishtinë, 2015 

 
 
 
 
 
 



V. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante  
    profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale 
 
Dr. Bukurie Imeri-Jusufi ka marrë pjesë në dhjetëra konferenca ndërkombëtare shkencore 
në rajon dhe më gjerë ku ka prezantuar rezultatet e hulumtimeve të tij, të cilat shquhen për 
nga përdorimi i metodave bashkëkohore të kërkimit: 

 
1.  B. Imeri Jusufi, B. Angelova, RMstatedebtbefore andafterthe 2008  

   financialcrisis, -“Konferenca e Ekonomisë” e  ALB-SHKENCA, Prishtinë -2011; 
2. B. Imeri-Jusufi,  A. Jusufi, , Models tofitthe traditionalCAPM's in       

termsof emerging markets-“Konferenca e Ekonomisë” e  ALB-SHKENCA,Prishtinë 
-2011; 

3. Bukurie Imeri –Jusufi,  Teuta Qerimi, EFEKTET NGA INTEGRIMI I 
MUNDSHËM I BURSËS SË MAQEDONISË,International Scientific Conference-
Regional Economic Coorperation in the Process of Globalizacion, 2013-Tetovo; 

4. Teuta Qerimi, Bukurie Imeri-Jusufi,  APLIKIMI I STANDARDEVE 
NDËRKOMBËTARE TË KONTABILITETIT NË MAQEDONI KUSHT PËR 
INTEGRIMIN NË EUROP, International Scientific Conference-Regional Economic 
Coorperation in the Process of Globalizacion, 2013-Tetovo; 

5. B. Imeri-Jusufi, A. Jusufi, VALUING COMPANIES LISTED ON THE 
MACEDONIAN STOCK EXCHANGE ON THE BASIS OF THE PROFITABILITY 
OF THE INVESTMENT, Konferenca ICMBE, Durrës-2014;  

6. B. Imeri Jusufi, A. Jusufi, Relative measuring of risk-Beta coefficient of MBI 10 
shares,  2-nd International Scientific Conference-ISCFE, 2014-Tetovo; 

7. B. Imeri Jusufi, A. Jusufi, Xh. Beqiri, APPLICATION OF ASSESSMENT AND 
PREDICTION CONCEPTS IN THE COMPANY’S CAPITAL-WITH A STYDY 
CASE, Third International Scientific Conference-ISCFE, 2015-Tetovo; 

8. Bukurie Imeri Jusufi, Azir Jusufi, DEVIATION OF BOOK VALUE FROM THE 
STOCK EXCHANGE VALUE OF THE CAPITAL OF MACEDONIA’S 
COMPANIES , 4 th Annual International Conference on Business, Technology and 
Innovation, Durrës, 2015; 

9. Xh. Beqiri, A. Jusufi, B. Imeri Jusufi,  MARKOV CHAINS TO THE 
DISTRIBUTION CUSTOMERS IN THE MARKET, Third International Scientific 
Conference-ISCFE, 2015-Tetovo. 

10. Bukurie Imeri Jusufi, Sema Kazazi, APPLICATION OF DCF METHOD IN THE 
ASSESSMENT OF COMPAN’S  CAPITAL-WITH A STUDY CASE,  International 
Conference on Business, technology and Innovation, Durrës, 2016 

11. Bukurie Imeri Jusufi, Azir Jusufi , Xhevair Beqiri, APPLICATION ALGORITHM 
DIJAKSTRA TO DETERMINATE THE LOWER PRICE IN THE DISTRIBUTION 
NETWORK OF FURNISHER, International Conference on Business, technology 
and Innovation, Durrës, 2016 



12. Bukurie Imeri Jusufi, Azir Jusufi , INVESTMENT FUNDS IN MACEDONIA, 
International Conference on Business, technology and Innovation, Durrës, 2016 

VI. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe  
     arsimor. 
 
Dr. Bukurie Imeri-Jusufi ka ndjekur një numër kursesh dhe trajnimesh për aftësim 
profesional, nga ku veçojmë: 
 
a) 2001-2003, Kontabiliste në ndërmarrjen ndërtimore“Afërdita-I”-Kërçovë 
    b)  2008- Ndjekja e kursit për menaxher ne shëndetësi publike dhe marrja e    
          provimit për drejtor 
   c)  2003- Dhënia e provimeve shtesë për rikualifikim si mësimdhënëse. 
   d)  2005- Certifikim për ndjekje të seminarit të financuar nga MASH, Gopa dhe Bashkimi 
Evropian për: Planet dhe programet mësimore, udhëheqje dhe prezantim, metodologji dhe 
notim. 
e) 2009-Certifikim për ndjekje të seminarit Aplikimet e softuerëve ne mësimdhënie, 
organizuar nga Universiteti FON. 
    f) 2016- Certifikim për ndjekje të seminarit Aplikimi i metodave dhe teknikave interaktive, 
organizuar nga Byroja e Zhvillimit të Arsimit. 
 g) 2016-  Ndjekja e seminarit Të mësuarit e sipërmarrjes, organizuar nga Kultur Kontakt 
Austria 
 
2. Urim Aliu 
Nuk i plotëson kushtet e parapara me konkurs. 
 
3. Valbona Ajdari 
Nuk i plotëson kushtet e parapara me konkurs. 
 
4. Vjollca Sulejmani 
Nuk i plotëson kushtet e parapara me konkurs. 
 
5. Gonxhe Osmani 
Nuk i plotëson kushtet e parapara me konkurs. 
 
6. Burim Alili 
Nuk i plotëson kushtet e parapara me konkurs. 
 
7. Gojart Kamberi 
Nuk i plotëson kushtet e parapara me konkurs. 
 
 
 



- PËRFUNDIM DHE PROPOZIM 
 Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatëve, deri 
në ditën e dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni recensues është i mendimit se dr. Bukurie 
Imeri-Jusufi i plotëson kriteret profesionale dhe akademike, sipas Ligjit për arsim të lartë të 
Republikës së Maqedonisë, për t’u zgjedhur si asistent doktorant në fushën Bazat e 
Ekonomisë në Fakultetin e Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup. 

 
 
KOMISIONI RECENSUES 
 
Prof. dr. Muje Gjonbalaj   
 
Prof. dr. Savo Ashtaloski   
 
Prof. dr. Zoran Trifunov   

 



 
REFERAT 

PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET 
MËSIMORE-SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORIT NË FUSHËN 

MËSIMORE -SHKENCORE TEORIA E EKONOMISË NË FAKULTETIN E 
SHKENCAVE TEKNIKE TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP 

 
Me vendim numër 01-159/1 të datës 04.11.2016 nga ana e Këshillit mësimor shkencor 

të Fakultetit të Shkencave Teknike të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, në lidhje me 
konkursin e shpallur për një bashkëpunëtor (asistent-doktorant) në të gjitha thirrjet mësimore-
shkencore dhe të bashkëpunëtorëve nga lëmi TEORIA E EKONOMISË është formuar 
Komision recensues me këtë përbërje: 

  
1. Prof. dr. Muje Gjonbalaj, profesor ordinar, kryetar 
2. Prof. dr.Savo Ashtalkoski, profesor inordinar, anëtar 
3. Prof. dr. Zoran Trifunov, profesor inordinar, anëtar 
 
Për përgatitje dhe dorëzim të referatit të shkruar për kandidatët e paraqitur në 

konkursin e shpallur më datën 14.10.2016 në gazetat ditore “Koha”, “Dnevnik” dhe në ueb-
faqen zyrtare të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup për zgjedhjen e një bashkëpunëtori 
(asistent doktorant) në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha TEORIA E 
EKONOMISË (50300 të lëmenjve, fushave dhe sferave shkencoro - hulumtuese sipas 
klasifikimit të Fraskatit). 
 Ne anëtarët e komisionit recensues, pas kontrollit të dokumentacionit të dorëzuar, 
shkruajmë këtë: 
 
 

R A P O R T 
 
Në konkursin e shpallur nga Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, për zgjedhjen e një 

bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore në Fakultetin e Shkencave Teknike 
ka konkuruar vetëm një kandidat: 
 
 
1. Mr. Blerta Kondi 
 
 
I. Te dhenat Biografike 
 
Mr. Blerta Kondi, ka lindur në Strugë, më 18.09.1985, ku ka kryer shkollën e mesme në 
gjimnazin “Niko Nestor” me rezultate të shkëlqyeshme. Ka përfunduar studimet në Fakultetin 
e Administrim Biznesit pranë Universitetit të Evropës Juglindore në vitin 2008. Studimet 



pasuniversitare të magjistraturës i vijon në të njejtin Fakultet dhe në vitin 2012 magjistron në 
drejtimin e Financave. Prej vitit 2013 vazhdon studimet e doktoratës në Shkencat Ekonomike 
në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Shën Kiril dhe Metodij” në Shkup. 
 
 
II. Veprimtaria mesimore-arsimore 
 
Mr. Blerta Kondi ka mbi pesë vjet përvojë në mësimdhënie si bashkëpunëtore e jashtme në 
Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Tetovës. 
 
 
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet e rëndësishme për synimin e  
     deklaruar 
 
Kandidati merr pjesë aktive në hulumtime të vazhdueshme për tema të ndryshme në fushën e 
ekonomisë, si dhe në konferenca shkencore të organizuara nga Universiteti “Shën Kirili dhe 
Metodij” në kuadër të programit për studime doktorale. 
 
 
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista nderkombëtare të  
     indeksuara  
 
’’Ndikimi i krizës financiare globale të vitit 2007 zhvillimi ekonomik në Republikën e 
Maqedonisë dhe roli i politikës fiskale’’, Konferenca e katërt ndërkombëtare për riskun,  
Ekonomia dhe shoqëria rajonale përballë risqeve të përgjegjësive publike,  Blerta D.Kondri, 
P.Pollozhani, L.Sadiku, prill 2012. 
’’Ndikimi i krizës aktuale financiare në indikatorët bankar të profitabilitetit në Republikën e 
Maqedonisë’’, Vizioni Ekonomik, Revista Ndërkombëtare Shkencore për Ekonomi, Financë, 
Biznes, Marketing, Menaxhment dhe Turizëm,B.Kondri, L.Sadiku,  Dhjetor 2014. 
’’Aktivitetet, masat dhe ploitikat në funsion të zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit’’,Vizioni 
Ekonomik, Revista Ndërkombëtare Shkencore për Ekonomi, Financë, Biznes, Marketing, 
Menaxhment dhe Turizëm,, S.Zhaku, B.Kondri, RR.Ismaili, Sh.Murati, Dhjetor 2015. 
 

 
V. Libra, monografi  ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante 
 
 
 
 
V. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante  
    profesionale të tjera me punime dhe prezentime personale 
 



 
Mr. Blerta Kondi ka marrë pjesë në një numër konferencash shkencore ku ka prezantuar 
rezultatet e hulumtimeve të saj, të cilat shquhen për nga përdorimi i metodave bashkëkohore 
të kërkimit: 
 
Pjesmarrje në Konferencën e tretë shkencore-ndërkombëtare, Faktorët e mjedisit, sfidë për 
zhvillimin ekonomik me punimin “Treguesit specific bankar, treguesit e industrisë dhe 
treguesit makroekonomik, përcaktues të profitabilitetit bankar në Republikën e Maqedonisë”, 
dhjetor, 2015, Universiteti i Tetovës. 
 
Pjesmarrje në konferencën e katërt shkencore ndërkombëtare për riskun, Ekonomia dhe 
shoqëria rajonale përballë risqeve të përgjegjësive publike, me punimin ’’Ndikimi i krizës 
financiare globale të vitit 2007 në Republikën e Maqedonisë dhe roli i politikës fiskale në 
tejkalimin e saj”, Dubrovnik, Kroaci, prill,2012. 
 
Pjesmarrje në konferencën e dytë shkencore  ndërkombëtare   ’’Zhvillimi i qëndrueshëm 
ekonomik, arritjet dhe sfidat”me punimin ‘’Efektet e krizës financiare globale të vitit 2007 
mbi indikatorët banker të profitabilitetit në Maqedoni, dhjetor 2014, Universiteti i Tetovës. 
 
Pjesëmarrje në konferencën e dytë shkencore  ndërkombëtare   ’’Zhvillimi i qëndrueshëm 
ekonomik, arritjet dhe sfidat” me punimin ’’Aktivitetet, masat dhe ploitikat në funksion të 
zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit’’, dhjetor, 2014, Universiteti i Tetovës. 
 
Pjesëmarrje në Konferencën e katërt ndërkombëtare “ Efektet ekonomike të procesit të 
migrimit në vendet e Ballkanit Perëndimor”, me punimin “Remitancat dhe ndikimi i tyre në 
zhvillimin ekonomik në Republikën e Maqedonisë”, 02 – 03 dhjetor 2016, Universiteti i 
Tetovës. 
 

 
 
VI. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe  
     arsimor. 
 
Mr. Blerta Kondi njeh mirë gjuhën angleze dhe maqedonase, si dhe ka aftësi kompjuterike. 
 
 
 
 
 

- PËRFUNDIM DHE PROPOZIMI 
 Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatëve, deri 
në ditën e dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni recensues është i mendimit se mr. Blerta 



Kondi i plotëson kriteret profesionale dhe akademike, sipas ligjit për arsim të lartë të 
Republikës së Maqedonisë, për t’u zgjedhur si asistent-doktorant në fushën Teoria e 
Ekonomisë në Fakultetin e Shkencave Teknike pranë Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup. 
 

 
KOMISIONI RECENSUES 
 
Prof. dr. Muje Gjonbalaj  
 
Prof. dr.Savo Ashtaloski    
 
Prof. dr. Zoran Trifunov  



 
РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 
ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ СООБРАЌАЈНО ИНЖЕНЕРСТВО И 

ПРОЕКТИРАЊЕ ВО ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ ВО 
УНИВЕРЗИТЕТОТ “МАЈКА ТЕРЕЗА” - СКОПЈЕ 

 
 
 Наставно–научниот совет на Факултетот за Технички науки при Универзитетот 
„Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на ден 4.11.2016 год. донесе одлука бр. 
01-159/1, со која се формира рецензентска комисија во состав: 
 
1. д-р Верица Данчевска, редовен професор претседател, 
2. д-р Љутфи Бина, вонреден професор член, 
3. д-р Иле Цветановски, вонреден професор, член 
 
за избор на наставник во наставно-научно звање за научната област Сообраќајно 
инженерство и проектирање 
 
 
 Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во 
согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го 
поднесува следниов  
 

РЕФЕРАТ 
 

На објавениот конкурс во дневните весници: „Вечер“, „Дневник“ и „Коха“ на 
ден 14.10.2016 година, за избор на наставник во научно-научно звање во научната 
област Сообраќајно инженерство и проектирање се пријавија кандидатите: 

 
1. Д-р Оливера Петровска, дипломиран сообраќаен инженер 
2. Д-р Кире Димановски, дипломиран сообраќаен инженер 

 
Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските 

услови за избор на наставник за научната област сообраќајно инженерство и 
проектирање д-р Кире Диманвски не го исполнува условот и ќе биде иземен од 
понатамшна евалуација. 
 
 
 Биографски податоци за кандидатот за избор на наставник во сите звања 
за наставно-научната област сообраќајно инженерство и проектирање. 
 



1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ 
 
 
Име и презиме: Оливера Петровска   
Дата на раѓање: 15. 05. 1977 година, Битола, Македонија. 
 
Академско образование 
 
Доктор на технички науки  Универзитет „Св. Климент Охридски“ –    
     Битола, Технички факултет.    
     Докторска дисертација: „Развој на  

алгоритам за слетување на воздухоплов со 
примена на GPS во услови на надворешни 
нарушувања“, февруари 2015.  

 
Магистер по сообраќајни науки Универзитет „Св. Климент Охридски“–   
     Битола, Технички факултет.    
     Магистерски труд: „Примена на GPS за 

      водење и контрола на сообраќајот на  
      аеродромските оперативни површини во  
      услови на намалена видливост“, април  

2010. Просечна оцена: 8,6. 
 

Дипл.сообраќаен инженер*  Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
      Битола, Технички факултет. Дипломска  
      работа: „Превоз на стока во воздушниот  

сообраќај“, септември 2001. Просечна оцена: 
8,33. 

* 5-годишна студиска програма 
 
 
Движењe во професијата 
 
• 10.2001 – 12.2001   Примена на обука во школата за воени  

пилоти при Воена академија на  
Р. Македонија. 

 
• 2002/03 – 2005/06   Помлад асистент, Технички факултет –   

Битола, Отсек за сообраќај и транспорт. 
 

• 2006/07 – 2012/13   Надворешен соработник, Технички  



факултет Битола, Отсек за сообраќај и 
транспорт.  

 
• 2014/15      Демонстратор, Технолошко технички  

факултет – Велес. 
 

• 2016/07     Избрана во звање Насловен доцент, во     
билтенот на Универзитетот св. Климент 
Одридски Битола бр.412 од 01.04.2016 год. 

   
Учество на работилници 

•   Твининг Партнерството за управување со сообраќајот и управување со 
градските улици (Skopje Urban Transport – Twinning Partnership for Traffic and 
Urban Road Management) – 2013 ноември – 2015 декември (ангажирана во 
тимот како експерт од областа на сообраќајот) 

Членства 
• Комора на овластени архитекти и овластени инженери 
• Сојуз на сообраќајни инженери на Република Македонија 

 
Активно го владее англискиот и српскиот јазик и основно ниво на француски 

јазик. Поседува компјурерски вештини од MS Office, MATLAB, COREL и AUTOCAD. 
 
 
1.1 Наставно-образовна дејност на кандидатот 
 

Во периодот 2002/03 – 2005/06  избрана за помлад асистент на Технички 
факултет –  Битола, Отсек за сообраќај и транспорт, по предметите: индустриски 
интегрален транспорт и интегрален транспорт (Билтен број 241 од 2002). 

Во периодот од 2007 до 2013 годинае ангажирана како надворешен соработник 
на Техничкиот факултет – Битола по предметите: Механика на летање 1, Механика на 
летање 2, Воздухопловни радионавигациски уреди и системи, Теорија на системи, 
Воздухопловна навигација, Воздухопловна метеорологија, Системи на водење и 
управување, Технолошки особини на стоката при транспорт, Модели на однесување на 
учесниците во транспортот, Сообраќајна психологија, Шпедитерско, царинско 
работење и осигурување. Во академската 2014/2015 ангажирана како демонстратор на 
Техничко – технолошки Факултет – Велес по предметите: Моделирање и оптимизација, 
Биостатистика и Математика. 
 
 
 
1.2.Научноистражувачка дејност на кандидатот 
 



А) Објавени рецензирани трудови на меѓународни конференции и во 
меѓународни списанија во последните пет години 

 
1. O. Petrovska, S. Deskovski, Prediction of the delays of the aircraft due to reduced 

visibility, applying the analysis of time series, International Scientific Symposium, 
Prometni sustavi, vol. 31, no.5-6, pp. 471-473, Zagreb, 2011 

2. O. Petrovska, G. Reckoska, Transport of Dangerous Goods by Air,Meðunarodni 
simpozijum, Novi Horizonti 2011, Zbornik radova, Saobracajni Fakultet Doboj, 2011 

3. O. Petrovska, U. R. Shikoska, Aircraft precision landing using integrated 
GPS/INS system, Conference Proceedings, IV International Scientific Conference, 
Transport Problems, International Scientific Jurnal, ISBN 978-83-935232-0-7, 
Silesian University of Technology, Faculty of Transport, pp. 518-525, Katowice, 
Poland, 2012 

4. O. Petrovska, Attitude determination of aircraft using GPS, International 
Scientific Symposium, Prometni sustavi, vol. 32, no.5-6, pp. 458-460, Zagreb, 2012 

5. O. Petrovska, V. Antoska Knights, S. Deskovski, Algorithm for Automatic Aircraft 
Landing using GPS, Conference Proceedings, VII International Scientific 
Conference, Transport Problems, International Scientific Jurnal, ISSN 1896-0596, 
Silesian University of Technology, Faculty of Transport, pp. 445-452, Katowice, 
Poland, 2015 

6. О. Петровска, В. Антоска Книгхтс, С. Десковски, Сателитски навигациски 
систем заавтоматско слетување на воздухоплов, Conference Proceedings, XII 
International Conference on Society for Electronic, Telecommunications, Automatics 
and Informatics of the Republic of Macedonia (ETAI 2015), ETAI Catalogue no. 
ISBN 978-9989-630-76-7, Ohrid, Macedonia, 2015 

7. S. Deskovski, V. Sazdovski, O. Petrovska, Guidance and Control Lаws for Flying 
Wing Aerial Vehicles, Conference Proceedings, XII International Conference on 
Society for Electronic, Telecommunications, Automatics and Informatics of the 
Republic of Macedonia (ETAI 2015), ETAI Catalogue no. ISBN 978-9989-630-76-7, 
Ohrid, Macedonia, 2015 

8. V. Antoska Knights, M. Stankovski, S. Nusev, D. Temeljkovski, O. Petrovska, 
Robots for Safety and Health at Work, Conference Proceedings, International 
Conference for Regional Collaboration, OSH Bon Ton, pp. 23-28, Ohrid, Macedonia, 
2015 

9. O. Petrovska, V. Antoska Knights, Andon Petrovski, Aircraft Landing using high 
accurate Ground – Based Landing System, XXIII International Transport 
Symposium, Transport Systems, vol. 36, no.1-2, pp. 62-68, Zagreb, 2016 

10. O. Petrovska, V. Antoska Knights, S. Deskovski,Application of Automatic Landing 
usingGPS–GBAS, International Scientific Conference on Information, 
Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2016, 28-30 June, 
Ohrid, Macedonia, 2016 (во тек е издавање на Зборникот на трудови) 

 



Стручно–апликативна дејност на кандидатот 
 

1. С. Златковски, О. Антоска, З. Јошевски,  Сигурносниот појас – шанса да се 
преживее, Технички факултет , Битола, 2003 

2. С. Златковски, О. Антоска, Индустриски интегрален транспорт, Технички 
факултет , Битола, 2004 

3. С. Златковски, О. Антоска, Интегрален транспорт во воздушниот сообраќај, 
Технички факултет , Битола, 2004 

4. С. Златковски, О. Антоска, Стручна терминологија од областа на 
сообраќајот, Технички факултет , Битола, 2005 

5. С. Златковски, О. Антоска, Тахографот – извор на експлотациони податоци 
на возилото, Технички факултет , Битола, 2005 

 
 
Сообраќајно технички вештачења  
 

Кандидатката Оливера Петровска учествува во изготвување на 11 сообраќајно 
технички вештачења.  

 
 

 
 

Изработени сообраќајни проекти од областа на патно инженерство  
 

Кандидатката Оливера Петровска учествува во изготвување и изработка на 34 
сообраќајни проекти од областа на патното инженерство, со кој се регулира 
сообрќајниот режим.  

Подрачје на интерес 
• Сообраќајно инжинерство и проектирање  
• Урбано и просторно планирање и проектирање 

 
 
 
2. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ 

ОСТВАРУВАЊА НА КАНДИДАТОТ 
 
 Кандидатот д-р Оливера Петровска покажа солиден успех во текот на 
студирањето на додипломските и постдипломските студии на Универзитетот  
„св. Климент Охридски“, Технички Факултет – Битола, сообраќаен отсек. Мошне 
успешно ја одбрани својата докторска дисертација, со што се стекна со научен степен 
доктор на науки од областа на техничките науки. Очигледен е нејзиниот интерес за 



примената на напредни техники и технологии во научното истражување, со што се 
наметна современ пристап во третирањето на проблеми од областа на сообраќајот. 
 Од објавените научни трудови јасно е видлива оспособеноста да пристапува кон 
самостојно истражување, да анализира и сублимира резултати и да ги претставува 
најмногу на меѓународен план. 
 Од објавените трудови, се гледа нејзината научно-стручна определеност и 
подготвеност за наставна и научно-истаржувачка дејност во областа која се софпаѓа со 
проблематиката на областа која е наведена во конкурсот.  
 Исто така, ангажираноста на кандидатот како надворешен соработник во 
наставата на група предмети одпатниот и воздушниот сообраќај го покажува нејзиниот 
ентузијазам и подготвеност како и стекнатото искуство неопходно за успешно 
споделување на своето знаење со студентите. 
 Кандидатот е амбициозна личност која држи коректен однос кон академскиот, 
стручниот персонал и студентите. Подготвена е да прифати работни задачи, 
предизвици и обврски во подрачјето коешто го истражува (особено докажано во 
нејзината докторска дисертација).  
 
 
3.  ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 
 

По деталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и 
според оценката од трите области (наставно-образовната, научноистражувачката и 
стручно-апликативната), Комисијата е на мислење дека д-р Оливера Петровска ги 
исполнува формалните критериуми за избор на наставник во звање доцент (Чл. 125 и 
Чл. 132 од ЗВО на РМ). 

Јасно е видливо дванаесетгодишното искуство како надворешен соработник 
вклучена во образовниот процес на Технички факултет, Отсек за сообраќај и транспорт. 
Нејзината стручна оспособеност, како и способноста да води истражувања, да 
анализира проблеми и сублимира резултати, како и мотивираноста постојано да се 
надградува и совладува современи достигнувања во областа на сообраќајот се доволна 
потврда дека се работи за вреден професионалец. Тоа се огледа низ досегашните 
објавени трудови на меѓународни конференции и во меѓународни публикации. Таа е 
професионалец, кој е подготвен постојано да учи, да се соочува со нови предизвици, да 
се надградува и да го пренесува своето знаење.  

Горе искажаните факти се доволна потврда дека кандидатот д-р Оливера 
Петровска успешно го оформува својот професионален профил. Исто така, на 
релацијата надворешен соработник-академски персонал и соработник-студенти, 
кандидатот покажува особини на изразена воља за професионална, тимска и човечка 
комуникација. 
 

Земајќи ги предвид сите наведени факти, а во согласност со Чл.125 и  
Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и задоволство да му предложи 



на Наставно-Научниот совет на Факултетот за технички науки во состав на 
Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, да ја избере д-р Оливера Петровска, 
дипломиран сообраќаен инженер, за наставник во звање ДОЦЕНТ од областа на 
Сообраќајно инженерство и проектирање. 

 
 
 

       РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 
 

1. Проф. Д-р Верица Данчевска  
 
2. Проф. Д-р Љутфи Бина   
 
3. Проф. Д-р Иле Цветановски  

 
 

 
 



РЕФЕРАТ 
ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ 

ЗВАЊА ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ ПРОГРАМСКИ ЈАЗИЦИ И 
ТЕХНОЛОГИИ ВО ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ ВО 

УНИВЕРЗИТЕТОТ “МАЈКА ТЕРЕЗА” - СКОПЈЕ 
 
 
Наставно–научниот совет на Факултетот за Информатичкии науки при 
Универзитетот„МајкаТереза“ – Скопје, на седницата одржана на ден 04.11.2016 год. 
Донесе одлука бр. 01-164/1, со која се формира рецензентска комисија во состав: 

 
1. д-р Агни Дика, редовен професор, претседател, 
2. д-р Фисник Далипи, вонреден професор, член, 
3. д-р Зоран Трифунов, вонреден професор, член 

 
за избор на наставник во наставно-научно звање за научната област Програмски 
јазици и технологии. 

 
 

Врз основа на Одлуката и на прегледот на доставените материјали, а во 
согласност со чл. 132 од Законот за високо образование, Рецензентската комисија го 
поднесува следниов 

 
РЕФЕРАТ 

 
На објавениот конкурс во дневните весници: „Вечер“, „Дневник“ и „Коха“ на 

ден 14.10.2016 година, за избор на наставник во научно-звање во научната област 
Програмски јазици и технологи се пријавија кандидатите: 

 
1. Д-р Мирлинда Ебиби, доктор на науки по компјутерски науки 
2. Д-р Александар Петроски, доктор на науки по информатика 

 
Врз основа на увидот на доставените документи од кандидатите, законските 

услови за избор на наставник за научната област д-р Александар Петроски не го 
исполнува условот и ќе биде иземен од понатамшна евалуација. 

 
 

Биографски податоци за кандидатот за избор на наставник во сите звања 
за наставно-научната област Програмски јазици и технологии. 



1. БИОГРАФСКИ ПОДАТОЦИ ЗА КАНДИДАТОТ 
 
Мирлинда Ебиби е родена на 31.12.1974 година. Дипломските студии ги завршува во 1998 
година со просек од 9.28 при Природно Математичкиот Факултет, институт за 
Информатика при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј”, Скопје. Магистерските студии 
ги завршува на истиот Универзитет при Факултетот за Електротехника и Информатички 
Технологии во областа Компјутерски Науки. Со звањето доктор на науки по Компјутерски 
Науки се здобива по завршувањето на докторските студии во областа на Компјутерските 
Науки во 2012 година на Универзитетот во Нови Пазар, Србија. 
 

Академско образование 
 
1989 – 1993     Средно Училиште “Нико Нестор” -  Струга, Македонија 
Природно-Математичка гимназија 
 Дипломирана со највисоки оценки, 5.00 
 Пофалена како една од најдобрите ученички на генерација 1989 – 1993  
 
1993 – 1999   Универзитет св. Кирил и Методиј,  Факултет по Информатика – Скопје, 
Македонија 
 Прва на листата на запишани студенти според освоени бодови, генерација 1993 
 Дипломирана на смерот Применета информатика со просек  9.28 
 Одбранета дипломската работа со највискота оценка 10 кај ментор Др. Професор 

Димитра Карчицка   
 Работела на повеќе  практични проекти од областа на програмирање и бази на податоци 
 
2004 – 2010; Универзитет св. Кирил и Методиј, Факултет за Електротехнички Науки и 
Информатички системи – Скопје, Македонија 
• Завршени студии по Магистратура во 8 Јуни 2010 на смер Компјутерска Техника и 

Информатика 
 
2010 – 2013; Интернационален Универзитет во нови Пазар, Факултет за Компјутерски 
Науки– Нови Пазар, Србија 
Докторски студии запишани во 2010, докторската дисертација е со наслов: Експертска 
базирана методологија на учење за развој на мобилни софтверски системи на учење 
базирани на знаење. Целата докторска истражувачка работа и целата дисертација е 
публикувана и валидирана како 18 посебни трудови од кои еден во јоурнал со импакт 
фактор. Научните резултати објавени во периодот од 2011-2016 (последните 5 години) има 
27 трудови со научни резултати објавени во меѓународни научни списанија  вкупно 11 
труда , од кои 1 труд е во списанија со импакт фактор на ISI Thompson Web of Science, 
додека останатите 16 труда се публикувани на конференции од кои 12 труда се 
спонзорирани и се во дигиталната библиотека на IEEE и ACM. 

Движењe во професијата 
 
Кандидатот Мирлинда Ебиби има над 16 години искуство во образованието. Таа е изабрана 
во звањето доцент професор при Балканскиот Универзитетот  по Компјутерски Науки во 
2013 година и води група на предмети по програмирање. 
 
2013 - 2014  Балкански Универзитет, Скопје, Смер Компјутерски Науки 



Вработена како асистент во Факултетот за Компјутерски Науки.  
Ангажирана на предметите: Вовед во програмирање и Бази на податоци , Програмирање во 
C++, Објектно Ориентирано програмирање во C++ , и др. 
 
 
2012 – 2013 Државен Универзитет во Тетово, Тетово, Смер Компјутерски Науки 
Вработена како асистент во Факултетот за Компјутерски Науки.  
Ангажирана на предметите:Вовед во програмирање и Бази на податоци , Програмирање во 
C++, Објектно Ориентирано програмирање во C++ , и др. 
 
2003 – 2012 Универзитет на Југоисточна Европа, Факултет за Современи Науки и 
Технологии, Смер Компјутерски Науки 
Вработена како Помлад Асистент во Факултетот за Комуникациски Науки и Технологии, 
Смер Компјутерски Науки.  
Ангажирана на предметите:Програмирање во C++, C#, Објектно Ориентирано 
програмирање во C++,  Јава, Оперативни системи, Вовед во програмирање и Бази на 
податоци   
 
2001 – 2003   Универзитет на Југоисточна Европа, Компјутерски Центар 

Инструктор по предметите: ITSkillsи AdvancedITskills 
Посетени се часови по Англиски јазик и запиашана на онлине курсот со Индиана 
Универзитетот – Америка.  

 
1998–2003    Средно Училиште “Зеф Луш Марку” – Скопје, Македонија  

Наставник со полно работно време и договор на неопределено време по предмети од 
информатика во смерот Математика-Информатика 

 

1.1 Наставно-образовна дејност на кандидатот 
 
Кандидатот Мирлинда Ебиби има над 16 години работно искуство во образованието. 
Таа е изабрана во звањето доцент професор при Балканскиот Универзитетот  по 
Компјутерски Науки во 2013 година и води група на предмети по програмирање. Таа 
работи во Факултетот за Компјутерски Науки при Универзитето на Југоисточна Европа 
во периодот 2001-2012 година и на Државниот Универзитет во Тетово 2012-2013. Во 
периодот 2013-2014 година работи на Балканскиот Универзитет во Скопје.  

. 
1.2 .Научно истражувачка дејност на кандидатот 

 
А) Објавени рецензирани трудови на меѓународни конференции и

 во меѓународни списанија во последните пет години 
 
Кандидатот приложув листа од 27 трудови со научни резултати објавени во периодот 
од 2011-2016 (последните 5 години) со научни резултати објавени во меѓународни 
научни списанија  вкупно 11 труда , од кои 1 труд е во списанија со импакт фактор на 
ISI Thompson Web of Science, додека останатите 16 труда се публикувани на 



конференции од кои 12 труда се спонзорирани и се во дигиталната библиотека на IEEE 
и ACM. 

 
Листа на меѓународни научни трудови (2011 – 2016) со линкови и референции 
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Learning by Devising MLUAT (Mobile Learning Usability Attribute Testing) 
Methodology” INTERNATIONAL JOURNAL of COMPUTERS AND 
COMMUNICATIONS, pp. 178-187, ISSN: 2074-1294, Issue 1, Volume 5, 2011 
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[9] EbibiMirlinda, FetajiBekim, FetajiMajlinda (2012), ”Expert Based Learning  (EXBL) 
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1.3 Стручно–апликативна дејност на кандидатот 
 

Во периодот од 2009 година до денес, кандидатот Мирлинда Ебиби била 
ангажирана во 4 научно-истражувачки проекти.  

[ 1]  (2009) E-Learning Framework 
[ 2] (2010) M-Learning: Increasing communication level, accessibility and learning throw 

mobile usage and wireless applications 
[ 3] (2011) M-Services in the Education Process (MEP)  
[ 4] (2012) Development of Mobile Learning Knowledge Management System 

(DeMLEKMASY) 
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2. ОЦЕНКА НА НАУЧНИТЕ, СТРУЧНИТЕ И ОБРАЗОВНО-ПЕДАГОШКИТЕ 

ОСТВАРУВАЊА НАКАНДИДАТОТ 

 

Кандидатот д-р Милринда Ебиби покажа одличен успех во текот на 

студирањето на додипломските и постдипломските студии. Мошне успешно 

ја одбрани својата докторска дисертација, со што се стекна со научен степен доктор 

на науки од областа на компјутерските науки.  

Очигледен е нејзиниот интерес за примената на напредни техники и 

технологии во научното истражување, со што се наметна современ пристап во 

третирањето на проблеми од областа на информатиката. 

Од објавените научни трудови јасно е видлива оспособеноста да пристапува 

кон самостојно истражување, да анализира и сублимира резултати и да ги 

претставува најмногу на меѓународен план. Од објавените трудови, се гледа 

нејзината научно-стручна определеност и подготвеност за наставна и научно-

истрaжувачка дејност во областа која се совпаѓа со проблематиката на областа која е 

наведена во конкурсот. 

 
 
 
3. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР 

 
Подеталното разгледување на приложената документација од кандидатот, и 

според оценката од трите области (наставно-образовната, научно истражувачката и 

стручно-апликативната), Комисијата е намислење дека д-р Мирлинда Ебиби ги 

исполнува формалните критериуми за избор на наставничко звање доцент (Чл.125 и 

Чл. 132 од ЗВО на РМ). 

Гореискажаните факти  и други релевантни сознаниа  се потврда дека кандидатот   

д-р Мирлинда  Ебиби успешно го оформува својот професионален профил. Истотака, 

на релацијата надворешен соработник-академски персонал и

 соработник-студенти, кандидатот покажува особинина изразена воља за 

професионална, тимска и човечка комуникација. Земајќи ги предвид сите наведени 

факти, а во согласност со Чл.125 и Чл.132 од ЗВО, Рецензентската комисија има чест и 

задоволство да му предложи на Наставно Научниот совет  да ја избере д-р Мирлинда 

Ебиби, дипломиран инженер по информатика, и доктор на науки по компјутерски 



науки, за наставничко звање Доцент во областа на Програмски Јазици и Технологии, 

согласно Конкурсот објавен од страна на Универистетот Мајка Тереза во Скопје. 

Воедно комисијата е на мислење дека, поради нејзинината блискост со техничките 

науки согласно нејзината обрaзовна нагдрадба во својата академска кариера, може да се 

распореди на студиските програми на Техничкиот факултет во предметните од својата 

област. 

 

 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 
 
 
 

1. Проф. Д-р Агни Дика  
2. Вон. Проф. Д-р Фисник Далипи 
3. Вон. Проф. Д-р Зоран Трифунов 



 
РЕФЕРАТ 

ЗА ИЗБОР НА ЕДЕН НАСТАВНИК ВО СИТЕ НАСТАВНО-НАУЧНИ ЗВАЊА 
ВО НАСТАВНО-НАУЧНАТА ОБЛАСТ СИСТЕМИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАШТИТА 
ВО ФАКУЛТЕТОТ ЗА СОЦИАЛНИ НАУКИ ВО УНИВЕРЗИТЕТОТ “МАЈКА 

ТЕРЕЗА” - СКОПЈЕ 
 
Наставно – научниот совет на Факултетот за Социални науки при Универзитетот 
„Мајка Тереза“ – Скопје, на седницата одржана на 4.11.2016 год. донесе одлука бр. 01-
159/1, со која се формира рецензентска комисија во состав: 
 
1. Д-р Елена Дамевска, редовен професор претседател, 
2. Д-р Мируше Хоџа, редовен професор, член,  
3. Д-р Ризван Сулејмани, вонреден професор,член 

 
за избор на наставник во наставно-научно звање во научната област Системи за 
социална заштита. 
 
 
По прегледување на доставената документација, Рецензентската комисија го поднесува 
следниов  

 
И З В Е Ш Т А Ј 

 
На објавениот конкурс во дневните весници „Вечер“, „Дневник“ и „Коха“ на ден 

14.10.2016 година, за избор на наставник во наставно-научно звање во научната област 
Системи за социална заштита се пријавија кандидатите: 
 
 
1. Резак Јакупи 
Биографски податоци 
Резак Јакупи роден на  17.05.1961 со дреса на живеење с. Добридол има завршено 
факултет на факултет за политички науки во Сараево во 1985 година, насока 
социологија и магистрирал во универзитетот Приштина во Приштина, насока 
меѓународно право во 1998 година. Со звање доктор на науки се стекнал на 21.12.2012 
во универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на општествени  науки –
социологија.  
 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за 
актуелниот избор 
• Наставно- образовна дејност 



Околу 30 години работел како образовниот систем во гимназијата во Гостивар, 
директор на училиште, во моментот професор Економското училиште во Гостивар. 
Предавал во Универзитетот во Тетово и во колеџот Дугаѓини.   
 
• Научно истражувачка дејност 
Има изработено неколку труда како што се: 
,,Observimi dhe studimi i personave te denuar ne institucionet Penitensiare ne R.M.”-QKZH., 
,,Delikvenca minore”QKZH, ,,Pranimi i personave te denuar ne SHNK-Ne republiken e 
Maqedonise-Научно списание Centrum, “Perspektivat e R.Maqedonisë drejt B-E-
se”,Научно списание « Vizione », “Strategjia e R.Maqedonisë per antarësim ne BE”,Научно 
списаие “Vizione’, ,,Popullsia dhe kriza ekologjike-me theks te vecante per rpubliken e 
Maqedonise”.  
 
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

Кандидатот Резак јакупи има наведено во својата биографија дека изработел и трудови, 
,,E drejta humanitare”, ,,Strategjia dhe perspektivat e R.M-se drejt B.E-se”, ,,Popullsia dhe 
kriza Ekologjike me theks te vecante per R.M-se”, како и дека учествувал и во релевантни 
меѓународни коференци како, ,,Rjeti ballkanik per te drejtat dhe lirite e njeriut” во Игало, 
Белград, Сараево, Скопје. 
 
 
2. Билјана Нацкова - Велковиќ 
Биографски податоци 
Билјана Нацковска - Вељковиќ е родена на 30.09.1981 година во Битола, каде ги 
завршила основното и средното образование.  Школувањето на прв циклус на студии, 
во 2000-та година, го продолжила на Филозофскиот факултет во Скопје на Институтот 
за социјална работа и социјална политика каде дипломирала во ноември 2004 година, 
со просечен успех 8,85, и се стекнала со стручен назив дипломиран социјален работник. 
По дипломирањето се запишала на постдипломски магистерски студии по социјална 
работа и социјална политика на Филозофскиот факултет во Скопје, кои ги завршила во 
јуни 2010 година со одбрана на магистерскиот труд под наслов „Промените во 
етичкиот профил на социјалниот работник од аспект на основните професионални 
улоги". Магистерските студии каде се здобила со научен степен – магистер по 
социјална политика ги завршила со просечен успех од 9.25. Со научниот степен доктор 
по социјална работа и социјална политика се стекнала со одбраната на докторската 
дисертација под наслов „Етичкиот профил на социјалниот работник и современите 
трендови во социјалната работа“ на Филозофскиот факултет во Скопје, во февруари 
2016 година.   
 
  



Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за 
актуелниот избор 
 
• Наставно -образовна дејност 
Нема искуство во наставно образовната дејност  
 
• Научно истражувачка дејност 
Nackovska – Veljkovikj B., (2016) “ The impact of modern trends in the social work and 
social care in the Republic of Macedonia” in: Proceedings of the  9th International 
Conference on Social Sciences Dubrovnik, 8-9 April 2016, Vol:3, page:12-20, Rome-Italy: In 
cooperation with USEARCH, European Research and Publishing EUSER, European Center 
for Science Education and Research INSOC Research Institute of Sociology, Romanian 
Academy. Bucharest, Romania MCSER, Mediterranean Center for Social and Educational 
Research 
 
Nackovska – Veljkovikj B., (2016) “ Implementation of monitoring, evaluation and 
supervision for more quality social service in the system of social protection of the Republic 
of Macedonia” in: Proceedings of the  9th International Conference on Social Sciences 
Dubrovnik, 8-9 April 2016 Vol.2, page:241-246, Rome-Italy: In cooperation with 
USEARCH, European Research and Publishing EUSER, European Center for Science 
Education and Research INSOC Research Institute of Sociology, Romanian Academy. 
Bucharest, Romania MCSER, Mediterranean Center for Social and Educational Research 
 
Нацковска – Вељковиќ Б., (2016) „ Меѓународната социјална заштита во глобалниот 
систем“, во: Седма меѓународна научна конференција „ Меѓународен дијалог Исток- 
Запад“, Свети Николе 
Нацковска – Вељковиќ Б., (2016) „Примената на професионалната етика кај 
помагателните професии во социјалната заштита“, во: Седма меѓународна научна 
конференција „Меѓународен дијалог Исток- Запад“, Свети Николе  
Нацковска – Вељковиќ Б., (2016) „Professional ethics and team work within the social care 
/ Професионалната етика и тимската работа во социјалната заштита“ во: Четврта 
меѓународна научна конференција„ СОВРЕМЕНИТЕ МЕНАЏЕРСКИ ПРЕДИЗВИЦИ 
И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ НАУКИ “, Битола. 
 
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
Кандидатката Билјана Нацковска – Вељковиќ има учествувано  меѓународни 
конференции од областа на социјалната работа и социјалната политика меѓу кои после 
докторирањето ги истакнува следниве:  
 ICSS IX 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 8-9 April 2016, 
Dubrovnik со секциско предавање на тема “ The impact of modern trends in the social 
work and social care in the Republic of Macedonia” и секциско предавање на темата “ 



Implementation of monitoring, evaluation and supervision for more quality social service in 
the system of social protection of the Republic of Macedonia”. 
Седма меѓународна научна конференција „ Меѓународен дијалог Исток- Запад“ 
организатор на конференцијата Корпоративен Меѓународниот Славјански Универзитет 
Гаврило Романович Державин, Свети Николе- Тамбов 15-16 април 2016 година, Свети 
Николе со секциско предавање на тема „ Меѓународната социјална заштита во 
глобалниот систем“ и секциско предавање на темата „ Примената на професионалната 
етика кај помагателните професии во социјалната заштита“. 
Четврта меѓународна научна конференција „ СОВРЕМЕНИТЕ МЕНАЏЕРСКИ 
ПРЕДИЗВИЦИ И ОРГАНИЗАЦИСКИТЕ НАУКИ “, Битола, организатор на 
конференцијата БАС ИНСТИТУТOТ ЗА МЕНАЏМЕНТ-БИТОЛА, БИЗНИС 
АКАДЕМИЈАТA СМИЛЕВСКИ – БАС – СКОПЈЕ, ЦЕНТАРОТ ЗА РАЗВОЈ НА 
ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН - БИТОЛА И ЗДРУЖЕНИЕТО НА 
ЕКОНОМИСТИ И МЕНАЏЕРИ НА БАЛКАНОТ – БЕЛГРАД, Битола, 04-06 ноември 
2016 година, со секциско предавање на тема „Професионалната етика и тимската 
работа во социјалната заштита“. 
Кандидатката е редовно е вработена во Меѓу- општински Центар за социјална работа 
Битола, од 15.10.2008 година. За раководител на одделението за парична помош во 
Меѓу- општинскиот Центар за социјална работа Битола  е назначена во март 2013 
година до април 2016 година.  
Покрај формалното образование можности за личен развој и напредување препознава и 
во делувањето на граѓанскиот сектор како дел од демократското граѓанско општество, 
со што го збогатува и нејзиното професионалното искуство. Активно учествувала во 
повеќе проекти со едукативни активности, истражувачки активности, менаџирање на 
случаи изложени на социјален ризик, како и координирање на проекти. 
 
 
3. Дритон Малиќи 

 
Биографски податоци 
 
Дритон Малиќи е роден на 02.09.1985 година во Куманово, Основното и средното 
образование го завршил во Куманово. Студиите ги завршил во Универзитетот на 
Југоисточна Европа во Тетово, на литература и англиски јазик. Магистрирал на 
политички студии насока Дипломатија и меѓународна дипломатија во Универзитетот 
ФОН во Скопје во 2011 година. Докторирал на  во Универзитетот Свети Кирил и 
Методи во Скопје, на Социологија на комуникациите.  
 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за 
актуелниот избор 
• Наставно -образовна дејност 



Од 2008 е професор во гимназијата Наце Буџови во Куманово 
• Научно истражувачка дејност 
 
Mr. DritonMaliqi, Komunikimi përmes marrëdhënieve të Komisionit ndëretnik ndërmjet 
komuniteteve në Këshillet Komunale, http://klubidemokratik.org/html/vizione16.htm 
 
Mr. DritonMaliqi, Toleranca gjuhëosre dhe respekti për dallimet kulturore     
http://klubidemokratik.org/html/vizione17.htm 
 
Mr. Sc Driton Maliqi, PhD Cand. Komunikimi Ndëretnik i Studentëve. 
http://www.klubidemokratik.org/vizionedoc/24.%20Permbajtja,%20Vizione%2024,%
202015,%20Studious%20and%20scientific%20magazine%20with,%20IADCDemocrati
c%20Club%20-.pdf 
 
Dr.Sc. DritonMaliqi, KompaktiiPraktikavetë Mira të komunikimit ndërmjet nxënësve në 
shkollaт fillore dhe të мesme   
http://klubidemokratik.org/vizionedoc/25.%20Permbajtja,%20Vizione%2025%20201
6,%20Studious%20and%20scientific%20magazine%20with,%20IADCDemocratic%20
Club.pdf.pdf 
 
Mr. Sc. DritonMaliqi, PhD Cand. Komunikimi si një Proces i Marrjes dhe Dhënijes të 
Informacionit në Arsim  
http://klubidemokratik.org/vizionedoc/23.%20Permbajtja,%20Vizione,%20Shkup.pdf 
 
Dr. Sc. Driton Maliqi, Komunikimi Nëdretnik dhe Kultura e Tolerancës e Dallimeve të 
Gjuhëve 
http://www.klubidemokratik.org/vizionedoc/26%20Content%2c%20Vizione%2026%
2c%202016%2c%20Studious%20and%20scientific%20magazine.pdf 
 
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес 
 
Дритон Малиќи  учествувал на повеќе меѓународни конференции и семинари како што 
се:  
KONFERENCË STUDENTORE “Zgjedhjet e lira dhe ardhmëria Evroatlantike e 
Republikës së Maqedonisë” Klubi i deputetëve – Shkup 9 qershor 2006  
“Analiza e plotformave politike të partive politike”  Driton Maliqi, UEJL- Tetovë  
17/3/2016 – 19/3/2016 Seminarin derkombetar per sistemet e pranimit te azilit – nisma e 
evropes qendrore dhe konsorciumit Italian I solidaritetit (trieste (itali) 
Shtegu ballkanik per refugjatet – nje shteg per solidaritetin evropian (brt) takim per shkembim 
pervojash Wienna, Austri 6-7 tetor 2016 bashke – themeluar nga evropa per programin e 
qytetareve te Unionit Eropian 



Konferenca nderkombetare Open city – Nepermjet shoqerise se qendres nderkulturore ne 
zagreb, 13-15 tetor, 2016, bashke – themeluar nga evropa per programin qytetar te bashkimit 
europian 
Дритон Малиќи е автор на книгата, 'Hope And Sorrow Stuck Together with the Syrian 
Refugees' 
https://read.amazon.com/kp/embed?asin=b01dyy7xvm&preview=newtab&linkcode=k
pe&ref_=cm 
 
4. Даниел Павлевски 
 
Биографски податоци 
 
Даниел Павловски, со адреса на живеење ул.„Глигор Прличев”  бр. 362210 Пробиштип  
Македонија е  роден на 08.07.1979 во Пробиштип каде што и живее. Докторирал на 
02.06.2008 во  универзитет „Св. Кирил и Методиј” Скопје,филозофски факултет, 
институт за социјална работа и социјална политика додека магистрирал на  социјални 
политики со просек  9,62 на 01.10.1999-20.10.2003 на истиот универзитет. 
Додипломските студи ги завршува на истиот универзитет каде се  здобил со звање 
дипломиран социјален работник со просек  9.00.  
 
Научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатот релевантни за 
актуелниот избор 

 
• Наставно -образовна дејност 
од 01.04.2014 година на Меѓународен Славјански Универзитет “Гаврило Романович 
Державин” работи во  високо образование, со наставно -научно звање:доцент.  
 
• Научно истражувачка дејност 

 
Социјално претприемништвообјавен во:  knowledge international journal,no.14, сo issn 
каталoгизација, и global impact &quality factor  (gif) 1.023 за 2015 гoдина. 
Концептот „правда за децата” во справување со појавата на детско 
престапништвообјавен во: зборник на трудови од седмата меѓународна научна  
конференција „"меѓународендијалог:исток-запад”,организирана од корпоративен 
меѓународен Славјански Универзитет “гаврило романович державин” Свети Николе –
тамбов. 
Улогата на семејството во грижата за старите лица, објавен во: зборник на трудови од 
шестата меѓународна научна  конференција „"меѓународен дијалог: исток- запад”, 
организирана од корпоративен меѓународен Славјански Универзитет “Гаврило  
Романович  Державин”, Свети Хиколе –тамбов. 



Мултисекторска соработка во работа со деца во ризик објавен во:  зборник на трудови 
од меѓународната научна  конференција „достигнувањата и перспективите на  
социјалната работа и социјалната политика”, организирана по повод јубилејот 30 
години од  работењето на  Институтот за Социјална работа и социјална политика 
„Мајка Тереза“ при  Филозофскиот Факултет Скопје. 
 
Системски пристап и семејства во ризик објавен во: knowledge, international journal -
scientific and applicative papers (v–72014 година)  
 
Системот за социјална заштита на стари лица во република македонија објавен во: 
Зборник на апстракти од меѓународната научна конференција „Стареењето и 
квалитетот на живот: транзиција и евроинтеграција”, организирана од  Филозофскиот 
Факултет, Универзитет во Приштина  со привремено седиште во Косовска Митровица. 
 
Континуиран професионален развој во областа на социјална заштита објавен во:  
Зборник на научни трудови презентирани на првата  меѓународна научна 
конференција: Општествените  промени во  глобалниот свет, организирана од 
Правниот Факултет, Универзитет „Гоце Делчев”–Штип, Центар за правни и политички 
истражувања.  
 
Знаењето – Клучен фактор за превенција и справување со социјалните ризици објавен 
во: 1. Зборник на научни трудови презентирани на втората меѓународна научна 
конференција „Знаењето Капитал за Иднината”, наслов на  конференцијата: „Ново 
знаење за новите луѓе” и 2. (jpmnt) journal of process management – new technologies, 
international http://www.japmnt.com/images/specialedition2014/   89.%20knowledge.pdf. 
 
Местото и улогата на семејството во справување со проблемот на малолетничка 
деликвенција (објавен во зборник на научни трудови презентирани на петтата 
меѓународна конференција: "Меѓународен дијалог: исток-запад”, организирана од 
Корпоративен Меѓународен  Славјански Универзитет “Гаврило Романович Державин” 
Свети Николе – тамбов. 
 
Социјалното вклучување во справување со проблемот на злоупотреба на старите лица 
(објавен во зборник на научни трудови презентирани  на меѓународната Конференција: 
„Активно стареење и меѓугенерациска солидарност”, издавачи Филозофски Факултет –
Скопје и фондација  „Фридрих Еберт”, канцеларија Скопје).  
 
Стандардиза следење и евалуација на третманот на корисникот во цср во РМ во делот 
на малолетничка правда  (збирка стручни документи на ју завод за социјални дејности 
2009 година).  
 

http://www.japmnt.com/IMAGES/SPECIALEDITION2014/


Водичи стандарди за работа на стручните тимови во центрите за социјална работа на 
проблематиката семејно насилство (Збирка стручни документи на ју завод за социјални 
дејности 2009 година).  
 
Учество во работна група за изготвување на програма за работа на дисциплински 
центар за малолетници.  
 
Анализа на состојбите во ју за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми –
Скопје и  ју завод за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци  
„Ранка Милановиќ”– Скопје (Збирка стручни документи на ју завод за социјални 
дејности 2009 година).  
 
Злоупотреба на старите лица (збирка стручни документи на ју завод за социјални 
дејности 2009 година).  

 
• Стручно -апликативна дејност и дејност од поширок интерес 

 
Кандидатката Даниел Павлевски учествувал во повеќе меѓународни конференции и 
студиски патувања и тренинг програми како што се: 
 
Учество на седмата меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток-
Запад”, организирана од корпоративен меѓународен Славјански Универзитет “Гаврило 
Романович Державин” Свети Николе – тамбов. 
 
Тraining provider for provision of care to the elderly -promoting sustainable employments 4 -
undp „Creating job opportunities for victims of domestic violence in Skopje H.E.R.A”  
 
 Учество на меѓународен едукативен семинар „Социјално Претприемништво”, 
организиран во рамки на програмата еразмус+ на Европската Унија, со присуство на 
учесници од 11 држави, одржан во Тrofaiach (Австрија). 
 
Учество на шестата меѓународна научна конференција „Меѓународендијалог: исток-
запад”, организирана од корпоративен меѓународен Славјански Универзитет “Гаврило 
Романович Державин” Свети Николе – тамбов 
 
Учество на меѓународна научна конференција „Достигнувањата и перспективите на 
социјалната работа и социјалната политика”, организирана по повод јубилејот 30 
години од работењето на Институтот за Социјална работа и Социјална политика „Мајка 
Тереза“ при Филозофскиот Факултет Скопје. 
 



Учество на меѓународната научна конференција „Стареењето и квалитетот на живот:  
транзиција и евроинтеграција”, организирана од Филозофскиот Факултет, Универзитет 
во Приштиниа со привремено седиште во Косовска Митровица. 
  
Учество на првата меѓународна научна конференција: Општествените промени во 
глобалниот свет, организирана од Правниот Факултет, Универзитет „Гоце Делчев”–
Штип, центар за правни и политички истражувања. 
 
Учество на втората Меѓународна Научна Конференција „Знаењето капитал за 
иднината”, наслов на конференцијата: „ново знаење за новите луѓе”, организирана од: 

• Институт за Менаџмент на знаењето -Скопје,  
• Факултет за Менаџмент, МИТ Универзитет, Скопје 
• Економски Факултет, Меѓународен Славјански Универзитет “Гаврило 
Романович Державин” Свети Николе – Битола 
• Институт Камел Солар, Скопје 
• Факултет за пословне студије и право -Београд  
• Факултет за стратешки и оперативни менаџмент -Београд 
• japmnt–интернационален журнал -Врање 

 
Присуство на 9-та годишна конференција за Европска Интеграција „Тhe Еurope of 
tomorrow: креативна, дигитална, интегрирана”, организирана од University American 
College, Skopje. 
 
Учество на Петтата Меѓународна научна конференција "Меѓународен дијалог: исток-
запад”, организирана од Корпоративен меѓународен Славјански Универзитет “Гаврило 
Романович Державин” Свети Николе – тамбов.  
 
Учество на националната работилница „грижа за стари лица”, организирана од страна 
на Црвениот Крст на Република Македонија, Австриската Агенција за Развој и 
Австрискиот Црвен Крст со презентација на тема: „улогата на невладиниот сектор во 
обезбедувањето грижа за стари лица”.  
 
Учество на меѓународна конференција „активно стареење и меѓугенерациска 
солидарност”,  организирана од Филозофскиот Факултет во Скопје и фондацијата 
„Фридрих Еберт” канцеларија во Македонија, со излагање на тема: „Социјалното 
вклучување во справување со проблемот на злоупотреба на старите лица”.  
 
Учество на меѓународната конференција „Старост и Стареење – сегашност и иднина” 
организирана од Амбасадата на Република Австрија во Скопје, со сопствено излагање 
на тема: „социјална заштита и социјална политика за старите лица во РМ”.  
 



Даниел Павлевски учествувал и во 15 различни обуки и семинари поврзани со 
социјални политики и социјални работи 

 
 

З А К Л У Ч О К 
Врз основа на целосниот преглед на доставената документација, спроведеното интервју 
и останатите сознанија за научно-истражувачката и стручна работа на кандидатите, 
рецензентската комисија заклучи дека: 
• Д-р Шпендим Хоџа -  според доставената документација не ги исполнува  условите 

барани во конкурс   
• Д-р  Иса Салиу  - според доставената документација не ги исполнува условите 

барани во конкурс   
• Д-р Шкендие Јетиши – според доставената документација не ги исполнува  условите 

барани во конкурс   
• Д-р Хава Реџепи – според доставената документација не ги исполнува  условите 

барани во конкурс   
• Д-р Ружди Матоши – според доставената документација не ги исполнува  условите 

барани во конкурс   
• Д-р Хатиџе Ислами – според доставената документација не ги исполнува  условите 

барани во конкурс   
• Д-р Агим Беќири  -  според доставената документација не ги исполнува  условите 

барани во конкурс   
 

 
П Р Е Д Л О Г 

Со оглед на погоре изнесените скратени и збирни  заклучоци за секој од кандидатите, 
Рецензентската комисија има чест да и предложи на Научно-Наставниот совет на 
Факултетот за Социални Науки при Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје за доцент 
во областа  СИСТЕМИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА да го избере кандидатот Даниел 
Павлевски 
 

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА 
 

1. Проф. Д-р Лена Дамевска 
2. Проф. Д-р Мируше Хоџа 
3. Проф. Д-р Ризван Сулејмани 



REFERAT 
PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET 
MËSIMORE-SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORIT NË FUSHËN 

MËSIMORE SHKENCORE ZHVILLIMI SOCIAL NË FAKULTETIN E 
SHKENCAVE SOCIALE TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP 

 
Me vendim numër 01-159/1 të datës 04.11.2016 nga ana e këshillit mësimor shkencor të 
Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, në lidhje me 
konkursin e shpallur për një bashkëpunëtor (asistent-doktorant) në të gjitha thirrjet mësimore-
shkencore dhe të bashkëpunëtorëve nga lëmia ZHVILLIMI SOCIAL është formuar komision 
recensues me këtë përbërje: 
 
1. Prof. dr. Mirushe Hoxha, profesor ordinar, kryetar 

2. Prof. dr. Elena Damevska, profesor ordinar, anëtar 

3. Prof. dr. Fati Iseni, docent, anëtar 

 

           Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, komisioni recenzues parashtron këtë  
 
                                                                   R A P O R T 
 
     Në konkursin për zgjedhjen e një bashkëpunëtori (asistent-doktorant) në të gjitha thirrjet 
mësimore-shkencore në fushën e Zhvillimit Social në Fakultetin e Shkencave Sociale janë 
paraqitur gjithësej 20 kandidatë: 
 
1. - Avni Avdiu 
 
Të dhëna biografie 
Avni Avdiu ka lindur më 10.01.1973 në Kumanovë, ku kreu shkollimin fillor. Shkollën e 
mesme e kreu në Gjilan, Republika e Kosovës.  Më 2005 kreu tri fakultete edhe atë 
filozofinë me notë mesatare 10, sociologjinë me notë mesatare 10 dhe gazetarinë me notë 
mesatare 8.3. Është shpërblyer nga Universiteti i Prishtinës me diplomën student i dalluar. Më 
2008 magjistroi në Universitetin e Tiranës në sociologji. Më 2015 doktoroi në Shkup në 
Universitetin “Shën Kirili e Metodij” në sferën e filozofisë politike. 
 
 
Arritjet shkencore, profesionale, pedagogjike e tjera të kandidatit, të rëndësishme për 
zgjedhjen e tanishme 

 
• Veprimtaria mësimore-arsimore  



Ka ligjëruar në Universitetin e Prishtinës nga periudha 2009 deri më 2013, në Fakultetin e 
Gazetarisë. 
• Veprimtaria shkencore-hulumtuese 

 
• Revista shkencore ‘Lente sociologjike’, botim i Departamentit të Sociologjisë, 

Universiteti i Tiranës, vëllimi I, nr.1, 2011, f.43, tema: Ndikimi i mediave në 
shoqërizimin politik 

• Revista kërkimore Media, botim i Degës së Gazetarisë, Universiteti i Prishtinës, nr.I, 
2009, f.115, tema: Shoqërizimi mediatik 

• Revista kërkimore Media, botim i Degës së Gazetarisë, Universiteti i Prishtinës, nr.IV, 
2012, f.109 tema: Mediet në Maqedoninë ‘demokratike’ 

• Revista shkencore Vizione, nr.23/ISSN 1409-8962 / ISSN 1857-9221.2015 Shkup, f.419, 
tema: Foreign authors on last fight in Kosovo 

• Revista shkencore ‘Balkan Journal of Interdisciplinary research’, vol.1, nr.1, maj 2015 
Tiranë, ISSN: 2410-759X,  f. 32, tema: The left and the right at Albanian political 
parties in the Balkans 

• Publikim në përmbledhjen Conference proceedings 3-d ICIS International Conference on 
Interdisciplinary studies, 5 march 2016, ISBN:978-9928-214-04-1, Tiranë, f.277, tema: 
Përfitime etike nga retorika sofistike 

• Revista shkencore ‘Global Challenge’, ISSN 2227-8540/ ISSN 2312-5748/ nr.8, Tiranë, 
2014, f.79, temaа: Një fjalor për globalizmin 

• Revista shkencore ‘Reforma’, Republika e Kosovës, nr.3/2016, ISSN:1800-9794/, f.369, 
tema: Përfitimet politike nga retorika sofistike 

• Publikim në përmbledhjen  Book of abstracts SCFSD’15, Second International 
Conference ‘Scientific challenges for sustainable development’, f.132, tema: Thellësia e 
të kuptuarit të zhvillimit shkencor 

• Revista shkencore ‘Centrum’, nr.2, QMBI, ISSN 1857-8640/ ISSN 1857-9396/ UDC 3 
(497.7:4-672 EU), f.95: Левицата и десницата кај албанските политички 
партиии во Балканот 

• Revista shkencore  ‘Centrum’, nr.3, QMBI, ISSN 1857-8640/ ISSN 1857-9396/ UDC 3 
(497.7:4-672 EU), f.84: Kosova në mes kolektivizmit dhe individualizmit 

 
• Veprimtari profesionale e zbatueshme dhe veprimtari të interesit më të gjerë  

 
 
1. Second International Conference ‘Scientific challenges for sustainable development’ - 

Struga 
2. Conference proceedings 3-d ICIS International Conference on Interdisciplinary 

studies, 5 march 2016 - Tirana 
3. Konferenca rajonale shkencore mbajtur më 26 mars 2016 në Gjilan 

 
Kandidati është autor i dy librave dhe publicist në shumë gazeta e revista që merren me 
tema politike dhe tema të lidhura me informimin dhe gazetarinë. 

 



 
 

KONKLUZION 
 
Mbi bazën e shqyrtimit të gjithë dokumentacionit të parashtruar, intervistave të kryera dhe 
njohurive tjera rreth punës shkencore-hulumtuese e profesionale të kandidatëve, komisioni 
recenzues vendosi që: 
• Dr. Aleksandra Minovska – simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson kushtet 

ligjore për zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Mr. Fehmi Ismaili – simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson kushtet ligjore për 

zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Mr. Hristina Ignatovska – Dimitrova - simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson 

kushtet ligjore për zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Mr. Arta Memeti Ademi – edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, 

nuk i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje 
me kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Mr. Delvina Kërluku - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk 
i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Mr. Zhaklina Trajkovska Ançevska - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës 
akademike, nuk i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është 
në përputhje me kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Dr. Rusni Izairi - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk i 
plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs  

• Dr. Rina Hajdari - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk i 
plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Dr.Vjollca Rushaj - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk i 
plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Mr. Natasha Blazhevska !!!??? – sipas dokumentacionit të parashtruar ka rezultate solide 
akademike 

• Mr. Solidar Sulejmani – sipas dokumentacionit të ofruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 
zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Mr. Merita Ibrahimi - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk 
i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Dr. Milena Avukatova -  ka rezultate solide në segmentin e punës akademike 
• Dr. Agim Beqiri – sipas dokumentacionit të parashtruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 

zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Dr. Sonja Ristovska - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk 

i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 



• Mr. Ajeta Zharku Jakupi – simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson kushtet 
ligjore për zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Mr. Sadik Emroja – sipas dokumentacionit të ofruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 
zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Mr. Ismail Ismaili - sipas dokumentacionit të ofruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 
zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Dr. Tamara Radovanoviq - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës 
akademike, nuk i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është 
në përputhje me kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

 
 
                                             

PROPOZIM 
 
    Duke marrë parasysh përfundimet e dhëna më lartë në përmbledhje të shkurtuar për secilin 
nga kandidatët, komisioni recenzues ka nderin që këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit të 
Shkencave Sociale të Universitetit “Nënë Tereza” t’i propozojë në cilësinë e bashkëpunëtorit 
(asistent-doktorant) në fushën e Zhvillimit Social të zgjedhë kandidatin Avni Avdiu. 
 
                                                                  

KOMISIONI RECENZUES 
  

1. Prof. dr. Mirushe Hoxha  

2. Prof. dr. Lena Damevska  

3. Doc. dr. Fati Iseni   



REFERAT 
PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET 
MËSIMORE-SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORIT NË FUSHËN 

MËSIMORE SHKENCORE PUNË SOCIALE NË FAKULTETIN E SHKENCAVE 
SOCIALE TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP 

 
Me vendim numër 01-159/1 të datës 04.11.2016 nga ana e këshillit mësimor shkencor të 
Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, në lidhje me 
konkursin e shpallur për një bashkëpunëtor (asistent doktorant) në të gjitha thirrjet mësimore-
shkencore dhe të bashkëpunëtorëve nga lëmia PUNË SOCIALE (NË SHËNDETËSI, 
ARSIM, MBROJTJE SOCIALE DHE TË TJERA) është formuar komision recensues me këtë 
përbërje: 
 

4. Prof. dr. Mirushe Hoxha, profesor ordinar, kryetar 
5. Prof. dr. Elena Damevska, profesor ordinar, anëtar 
6. Doc. dr. Agron Kurtishi, docent, anëtar 

 

           Pas shqyrtimit të dokumentacionit të dorëzuar, komisioni recenzues parashtron këtë  
 
                                                                   R A P O R T 
 
     Në konkursin për zgjedhjen e një bashkëpunëtori (asistentë-doktorantë) në të gjitha thirrjet 
mësimore-shkencore në fushën e Zhvillimit Social në Fakultetin e Shkencave Sociale janë 
paraqitur gjithësej 20 kandidatë: 
 
1. – ELISABETA OLOGU 
 
Të dhëna biografie 
Elisabeta Alogu ka lindur më 20.07.1987 në Elbasan, Shqipëri, ku kreu shkollimin fillor. 
Shkollën e mesme e kreu në Elbasan, Republika e Shqipërisë.  Më 2009 kreu studimet e ciklit 
parë në fushën e Shkencave Sociale në Fakultetin e Edukimit pranë Universitetit “Aleksandër 
Xhuvani” në Elbasan, Shqipëri. Në vitin 2011 mbaron studimet e magjistraturës në fushën e 
Politikave Sociale, në Fakultetin e Shkencave Sociale pranë Universitetit të Tiranës. 
 
 
Arritjet shkencore, profesionale, pedagogjike e tjera të kandidatit, të rëndësishme për 
zgjedhjen e tanishme 

 
• Veprimtaria mësimore-arsimore  

Në vitin 2011 ka qenë lektore në fakultetin e Edukimit pranë Universitetit “Aleksandër 
Moisiu”, Durrës.  



 
Veprimtaria shkencore-hulumtuese 

 
• Referuese në konferencën kombëtare të drejtësisë “Zhvillimet aktuale në doktrinën 

juridike dhe veprimtarinë ligjore” me punimin Perspektivat dhe sfidat e një gjykate 
administrative në Republikën e Shqipërisë, 11.05.2010. 

• Artikull me temë: “Meritokracia versus nepotizmi në tregun e punës”, Publikuar në 
Revistën familjare, http://www.revista-familja.com. 

• Artikull me temë: “Aishës (post)”, shprehje e reagimit mbi ashpërsinë e realitetit 
shqipëtar që prodhon viktima të pafajshme si Aisha. http://www.e-zani.com. 

 
• Veprimtari profesionale e zbatueshme dhe veprimtari të interesit më të gjerë  

- Prej Shtatorit 2009 deri Tetor 2014 punon si specialiste e cilësisë së komunikimit 
ndërtelefonik dhe përgjegjëse e trajnimeve gjatë rekrutimit të stafit të ri në kompaninë 
“Albanian Marketing Services” 

- Dhjetor 2011 deri Dhjetor 2012, studjuese pranë Think-tank IDRA. 
- Tetor 2008 deri Qershor 2009, pjesë e grupit të trajnimeve për aktivitete senzibilizuese 

dedikuar ditëve të rëndësishme sociale si dhe pjesë e projektit “Integrimet dhe rritja e 
pjesëmarrjes së fëmijëve e grave në jetën sociale të qytetit të Elbasanit”. 

- Aktiviste në organizatën “Drita e Dijes”, rrejti i grave për barazi në vendimmarrje. 

 
 

Kandidati ka pasur 6 trajnime që lidhen me çështje të politikave sociale dhe të drejtave të 
njeriut. 

 
2. Fatime Ziberi 
Të dhëna biografie 
Fatime Ziberi ka lindur më 24.08.1984 në Shemshovë, Tetovë, ku kreu shkollimin fillor. 
Shkollën e mesme e kreu në Tetovë, kurse studimet deridiplomike i kreu në Universitetin e 
Tetovës, në Fakultetin Filozofik, dega Psikologji, në vitin 2007. Studimet e masterit i kreu 
poashtu në Universitetin e Tetovës në vitin 2011 në fushën e Psikologjisë. 
Në periudhën Gusht-Nëntor 2011 ka qenë exchange studente në Universitetin e Lingkoping 
në Suedi. 
 
Arritjet shkencore, profesionale, pedagogjike e tjera të kandidatit, të rëndësishme për 
zgjedhjen e tanishme 

 
• Veprimtaria mësimore-arsimore  

Nuk ka vepritmari arsimore. 
 
Veprimtaria shkencore-hulumtuese 
Nuk ka vepritmari shkencore – hulumtuese. 



• Veprimtari profesionale e zbatueshme dhe veprimtari të interesit më të gjerë  
Bashkëpunëtore në projektin e USAID SEA (Secondary Education Avtivities)nga viti 
2003 deri 207. 
Seminar për aktivitete voluntere në Durrës, Shqipëri në vitin 2010. 
Pjesëmarrje në Kongresin Geshtallt Këshilldhënës dhe Geshtallt Psikoterapeutistëve të 
RM në 20-21 Nëntor 2010. 
Trajnim dhe edukim për Geshtallt psikoterapi në qendrën ASPEKTI, Shkup. 
Aktivitet voluner në qendrën për trajnimin e personave me varshmëri nga substancat 
narkotike nga 30.03 deri 30.04.2011. 
Aktivitet volunter në repartin Neuropsikiatrik në spitalin klinik të Tetovës. 
 
Kandidati në të dy ciklet e studimeve ka notë mesatare mbi 9.5. 

 
 

KONKLUZION 
 
Mbi bazën e shqyrtimit të gjithë dokumentacionit të parashtruar, intervistave të kryera dhe 
njohurive tjera rreth punës shkencore-hulumtuese e profesionale të kandidatëve, komisioni 
recenzues vendosi që: 
• Dr. Aleksandra Minovska – simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson kushtet 

ligjore për zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Mr. Fehmi Ismaili – simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson kushtet ligjore për 

zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Mr. Hristina Ignatovska – Dimitrova - simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson 

kushtet ligjore për zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Mr. Arta Memeti Ademi – edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, 

nuk i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje 
me kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Mr. Delvina Kërluku - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk 
i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Mr. Zhaklina Trajkovska Ançevska - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës 
akademike, nuk i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është 
në përputhje me kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Dr. Rusni Izairi - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk i 
plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs  

• Dr. Rina Hajdari - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk i 
plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Dr.Vjollca Rushaj - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk i 
plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 



• Mr. Natasha Blazhevska – sipas dokumentacionit të parashtruar ka rezultate solide 
akademike 

• Mr. Solidar Sulejmani – sipas dokumentacionit të ofruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 
zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Mr. Merita Ibrahimi - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk 
i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Dr. Milena Avukatova -  ka rezultate solide në segmentin e punës akademike 
• Dr. Agim Beqiri – sipas dokumentacionit të parashtruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 

zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 
• Dr. Sonja Ristovska - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës akademike, nuk 

i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është në përputhje me 
kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

• Mr. Ajeta Zharku Jakupi – simbas dokumentacionit të dorëzuar nuk i plotëson kushtet 
ligjore për zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Mr. Sadik Emroja – sipas dokumentacionit të ofruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 
zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Mr. Ismail Ismaili - sipas dokumentacionit të ofruar nuk i plotëson kushtet ligjore për 
zgjedhjen e parë në thirrjen mësimore-shkencore 

• Dr. Tamara Radovanoviq - edhe përskaj sukseseve solide në segmentin e punës 
akademike, nuk i plotëson kushtet e konkursit, ngase fusha e arritjeve shkencore nuk është 
në përputhje me kushtet që kërkohen në këtë konkurs 

 
 
                                             

PROPOZIM 
 
    Duke marrë parasysh përfundimet e dhëna më lartë në përmbledhje të shkurtuar për secilin 
nga kandidatët, komisioni recenzues ka nderin që këshillit mësimor-shkencor të Fakultetit të 
Shkencave Sociale të Universitetit “Nënë Tereza” t’i propozojë në cilësinë e bashkëpunëtorit 
(asistent-doktorant) në fushën e Punës Sociale (në shëndetësi, arsim, mbrojtje sociale dhe 
të tjera) të zgjedhë kandidatin Elizabeta Ollogu. 
 
                                                                  

KOMISIONI RECENZUES 
  

4. Prof. dr. Mirushe Hoxha  

5. Prof. dr. Lena Damevska  

6. Doc. dr. Agron Kurtishi  

  



REFERAT 
PËR ZGJEDHJE TË NJË BASHKËPUNËTORI NË TË GJITHA THIRRJET 
MËSIMORE-SHKENCORE DHE TË BASHKËPUNËTORIT NË FUSHËN 

SHKENCORE ANGLISTIKË NË FAKULTETIN E SHKENCAVE SOCIALE TË 
UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA” - SHKUP 

 
Me vendim numër 01-183/1 të datës 04.11.2016 nga ana e Këshillit mësimor-shkencor 

të Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup, në lidhje me 
konkursin e shpallur për një bashkëpunëtor  në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga lëmi  
ANGLISTIKË, është formuar komisioni recensues në këtë përbërje: 

  
1. Prof. dr. Shpresa Hoxha, profesor inordinar-kryetar  
2. Prof.dr. Mirushe Hoxha, profesor inordinar-anëtar 
3. Prof. dr. Rizvan Sulejmani , profesor inordinar-anëtar 

 
Për përgatitje dhe dorëzim të referatit të shkruar për kandidatët e paraqitur në 

konkursin e shpallur më datën 14.10.2016, në gazetat ditore: “Koha”, “Dnevnik” dhe në ueb-
faqen zyrtare të Universitetit “Nënë Tereza” – Shkup për zgjedhjen e një bashkëpunëtori në të 
gjitha thirrjet mësimore-shkencore nga fusha ANGLISTIKË (64004 nga Klasifikimi i lëmive, 
fushave dhe sferave shkencore - hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatievit). 
 Ne anëtarët e komisionit recensues, pas kontrollit të dokumentacionit të dorëzuar, 
shkruajmë këtë: 
 

R A P O R T 
 
Në konkursin e shpallur nga Universiteti “Nënë Tereza” – Shkup, për zgjedhjen e një 

bashkëpunëtori në të gjitha thirrjet mësimore-shkencore dhe të bashkëpunëtorit në Fakultetin 
e Shkencave Sociale konkuruan kandidatët: 

 
 

Rilind Mahmudi 
 
 

I. Të dhënat biografike 
 

Rilind Mahmudi   u lind më 1986 në Kërçovë.  
Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze  
pranë Universitetit të Tetovës  me notë mesatare 9.26 në vitin 2005-2009. 
 

Në vitin 2009-2011 ndoqi studimet pasuniversitare në Universitetin e Tetovës, 
Fakulteti Filologjik – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze në Tetovë, me temën “ Studies 



and Approaches in English Language  Acquisition in Primary Schools of Kicevo Region” me 
notë mesatare 9.75 .  
Studimet e doktoraturës i ndjek nga viti 2012 pranë Universitetit “Aleksandër Xhuvani” 
Elbasan, me note mesatare 9,00. 

   
 

    II. Veprimtaria mësimore-arsimore 
 

 
  Rilind Mahmudi  prej vitit 2009 dhe sot është i  angazhuar në cilësinë e 
bashkëpunëtorit të  jashtëm në Universitetin  e Tetovës, Fakultetin Filologjik- katedra e 
gjuhës dhe letërsisë angleze. 
Nga viti 2015- 2016  Arsimtar i gjuhës angleze  Sh.F “Joakim Kërçovski ” në Nigishtan – 
Shkup. 
    Në vitin 2012  ka qenë i angazhuar 3 muaj si trajnues i gjuhës angleze  në Agjensionin 
për punësim në Republikën e Maqedonisë. (Projekt i financuar nga Ipa fondet).  
 Në vitin 2008 -2009 i angazhuar si demonstrator- asistent, në Universitetin e Tetovës 
në Fakultetin Filologjik – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze . 
  

III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e  
     deklaruar 
 
-Shtatë vite përvojë si mësimdhënës i gjuhës angleze në Universitetin Shtetëror të Tetovës. 
- Kontrollues i testimeve eksterne në Qendrën e Provimeve Shtetërore, Ministria e Arsimit 
dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë. 
- Redaktor i revistës “SUT Scientific Observer”, Botimi I, Departamenti i gjuhës dhe letërsisë 
angleze, Universiteti Shtetëror i Tetovës, Arbëria Design, Tetovë, 2010. 

 
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të  

     indeksuara  
 
Publikime (Kopjet e punimeve janë në dosje): 
 
1. Rilind Mahmudi & Majlinda Ismaili, “Motivation - crucial factor in English language 
learning”, SUT Scientific Observer, 2012. 
2. Majlinda Ismaili & Rilind Mahmudi, “Albanian language and the impact on using the 
English language prepositions in, at and on”, SUT Scientific Observer, 2012. 
 

 
  V . Libra, monografi  ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante 
 
 

Përkthyes i librave të mëposhtëm nga gjuha angleze në gjuhën shqipe për projektin 
“Përkthimi i 1000 titujve”, projekt i Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës së Republikës së 



Maqedonisë (librat janë përkthyer dhe redaktuar,sidhe janë në proces të publikimit nga 
shtëpia botuese “Arbëria Design”). Si dëshmi  janë dorëzuar kontratat e përkthimit: 
 

a) Hans-Joakim Jordening, Joseph Winter, “Environmental Biotechnology: Concepts and 
Applications”, Wiley-VCH, 2000. 

b) Adrie J.J. Straathof &Patrick Adlercreutz, “Applied Biocatalysis”, Harwood 
Academic Publishers, 2003. 

c) Debra J. Taxman, “siRNADesign”, Humana Press, 2013. 
 
 

 
VI. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante  
    profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale 
   
Konferenca (Çertifikatat për pjesëmarrje dhe kopjet e punimeve janë në dosje): 
 

1. Rilind Mahmudi, “Paskajorja dhe emri foljori kryefjalë dhe lidhja e tyre me 
kallëzuesin në gjuhën shqipe dhe angleze si dhe roli semantik (The infinitive and 
gerund as subject and their relation with the predicator in Albanian and English 
language, and their semantic role)”, Konferencë shkencore “Prurje të reja në kërkimin 
gjuhësor”, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Republika e Shqipërisë, 2015. 

2. Rilind Mahmudi, “Përqasje në lidhjen e kryefjalës dhe të kallëzuesit në gjuhën 
angleze, shqipe dhe maqedonase (Subject-Predicate agreement in English, Albanian 
and Macedonian language)”, Konferencë shkencore ndërkombëtare “Pluringualizmi 
në arsimin e lartë”, Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan, Republika e 
Shqipërisë, 2014. 

3. Rilind Mahmudi, “Huazimet nga gjuha angleze që përdoren në mediat e R. 
Maqedonisë (The borrowings from English used in the medias in the R. of 
Macedonia)”, Seminari i shtatë ndërkombëtar i albanologjisë, Universiteti Shtetëror i 
Tetovës, 2013. 

4. Rilind Mahmudi, “Effective Teaching Methods at University Level”, Konferencë 
shkencore në Universitetin e Evropës Juglindore “Cilësia e mësimit dhe 
mësimdhënies”, Tetovë, 2013. 

 
VII. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe  
     arsimor. 
 
 
ÇERTIFIKATA: 
 
 - Çertifikatë “Education and Minority Rights in the U.S.”, International Visitor Leadership 
Program, Shtetet e Bashkuara të Amerikës (13 shtator - 1 tetor, 2010) 
 - Çertifikatë “Language Arts in Children’s Literature” nga Universiteti Veror Ndërkombëtar 
në Universitetin Shën Kliment Ohridski në Ohër (2008) 
 -Çertifikatë “Speech Communication in Education” nga Universiteti Veror Ndërkombëtar në 
Universitetin Shën Kliment Ohridski në Manastir (2007) 
 - Çertifikatë “Teaching Creative Writing” nga Universiteti Veror Ndërkombëtar në 
Universitetin e Evropës Juglindore në Tetovë (2006) 



 - Çertifikatë “ArkansasTraveler,” nga Sekretari i Shtetit Amerikan dhe Guvernatori i 
Arkansasit (Little Rock – 26 shtator, 2010) 
 - Çertifikatë nga Qendra Informative e Politikës Europiane për ndjekjen me sukses të 
shkollës verore “Understanding the European Union” 
 
 - Pjesëmarrës në seminarin “American Studies” për themelimin e Departamentit të 
Studimeve Amerikane në Universitetin Shën Kirili dhe Metodi, Ohër, 17-21 maj, 2010. 
 - Përkthyes i materialeve profesionale në gjuhën shqipe, maqedonase, angleze dhe 
anasjelltas. 
 - Njohës dhe përdorues i paketës softuerike Office dhe i programeve kompjuterike të 
avancuara. 

 
 

 
 

Afërdita Saraçi  
 
 

I. Të dhënat biografike 
 

Afërdita Saraçi  u lind në Shkup, më 1958.  
Studimet universitare i mbaroi në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze  
pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” Shkup.  

Në vitin 2007-2009 ndoqi studimet pasuniversitare në Universitetin e Evropës 
Juglindore në Tetovë, me temën “Vlerësimi i përdorimit të gjuhës amtare në mësimin e gjuhës 
angleze në shkollë të mesme  në Strugë ku nxënësit  janë bilingual dhe multilingual” .  
Studimet e doktoratës i mbaroi në vitin 2013 pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi”  
Shkup , në Fakultetin Filologjik “Blazhe Konevski” – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze. 
Mbrojtja e disertacionit te doktoraturës.Tema:“Gabimet morfologjike në gjuhën e 
ndërmjetme shqip-anglisht në shkollat e mesme në R. e Maqedonisë. Metodat dhe 
teknikat për pengimin dhe korrigjimin e tyre.”Titulli shkencor:DOKTOR I 
SHKENCAVE FILOLOGJIKE. 
Në vitin 2015 në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë merë titullin mësimor shkencor  
DOCENT  

   
 

    II. Veprimtaria mësimore-arsimore 
 

 
  Afërdita Saraçi ,  prej vitit 2013 deri në vitin 2015 ka qenë e angazhuar në cilësinë e 
bashkëpunëtores së jashtme,në Universitetin Ndërkombëtar në Strugë.  
  Nga viti 2009 dhe aktualisht  është bashkëpunëtore e jashtme në Universitetin 
Shtetëror të Tetovës. 



  Që nga viti 2006 dhe aktualisht  është e angazhuar si profesoresh e gjuhës angleze në 
SHKM Gjimnazi “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.   
 Prej vitit 2005-2009 ka qenë bashkëpunëtore e jashtme në shkollën për gjuhë të huaja  
“St Geaorge’ School ” Shkup, dega në Strugë.  
 1995-2006 Profesoreshë e gjuhës angleze në SHMK “Niko Nestro”, Strugë.  
 1985-1983 Profesoreshë e gjuhës angleze në shkollën e mesme EMUC  në Ohër. 
 1980-1983 Profesoreshë e gjuhës angleze në gjimnazin “Zef Lush Marku” në Shkup 
 

Ka një përvojë të bujshme profesionale, akademike. 
 
 

  III Libra, monografi  ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante 
 

Në vitin 2003  ka qenë anëtare e grupit punues për përpilimin e plan programit 
mësimor për gjuhën angleze si gjuhë e tretë e huaj për vitet e katërta të gjimnazeve të 
reformuara, Ministria për arsim, Byroja për zhvillim. 

 
 
 
 
IV. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe  

     arsimor. 
• 1990 Serial seminaresh për ‘ Theories of and Approaches to the Teaching of English’. 
• 1992 EFL Teacher Training Seminar, seminar i organizuar nga  Naeda B. Robinson, 

Central and Eastern Europe EFL/Teaching Fellows Program Specialist in Teacher 
Training, USA. 

• 2002 Program Trajnimi, Financuar nga NDI. 
• 2005-2006 SEA Projekt, Aktivitete në arsimin e mesëm. 
• 2006 Working to Foster a Sustainable Cohesive and Vibrant Multicultural Democracy, 

organizuar nga NDI. 
• 2007 Writing School Project, i udhëhequr nga Dr. Richard West, organizuar nga British 

Council. 
• 2008  Mësimi kreativ, Fondacioni instituti shoqëria e hapur, Maqedoni, USAID. 

 
 
 

Arta Bekteshi 
 

I. Të dhënat biografike 
 
Arta Bekteshi  u lind më 1986 në Kërçovë.  

Nga viti 2005-2009 ndjeki studimet dhe i mbaroi në Fakultetin Filologjik - katedra e gjuhës 
dhe letërsisë angleze  pranë Universitetit të Tetovës me notë mesatare 9.66. 



Në vitin 2009-2011 ndoqi studimet pasuniversitare në Universitetin e Tetovës, 
Fakulteti Filologjik – katedra e gjuhës dhe letërsisë angleze në Tetovë me notë mesatare 9.5  

Studimet e doktoraturës i ndjek ne Universitetin e  Evropës Jug-lindore, Tetovë në 
Fakultetin e Gjuhëve dhe Komunikimit (mesatarja 9.4). 

 
II. Veprimtaria mësimore-arsimore 
 
Nga viti 2009 është e angazhuar si  asistente në Katedrën e gjuhës angleze, në Fakultetin 

Filologjik pranë  Universitetit Shtetëror të Tetovës, (part-time) 
Në vitin 2015 profesoreshë e Gjuhës angleze në shkollën e mesme “8 Shtatori”, Shkup 
Prej vitit  2009 deri ne vitin 2015  ka punuar si arsimtare e Gjuhës angleze në shkollën fillore 

“Milto Gurra”, ne fshatin Strellcë  të  Kërçovës. 
 
 
III. Të dhëna tjera mbi aktivitetin dhe angazhimet të rëndësishme për synimin e  
       deklaruar 
 Ne vitin  2010 – ka qenë zëvendës redaktore e revistës ndërkombëtare universitare SUT 
ScientificObserver 

 
IV. Publikimet relevante duke filluar me ato në revista ndërkombëtare të  
      indeksuara  

1. Bekteshi, A. (2011). ‘English Adverbial Clauses of Time: Time relations with the 
Main Clause’, SUT Scientific Observer, Vol.1, Issue 2&3, f. 100-105 

2. Bekteshi, A. &Miftari, I. (2016). ‘Forming Present and Past Simple Negative 
Sentences – The Difficulties that Albanian Students Face Due to L1 Transfer’ , 
KNOWLEDGE International Journal, Vol. 15 (në publikim) 

3. Miftari, I. & Bekteshi, A. (2016). ‘Implementing the Integrated Skills Approach in 
Teaching Academic Reading at University Level’, KNOWLEDGE International 
Journal, Vol. 15 (në publikim) 

 
 
V . Libra, monografi  ( të katalogizuara) dhe publikime tjera relevante 
 

1.  Ese “The bestadvice I haveeverreceived”,IDEST, issue II, 2009 

 
VI. Pjesëmarrje në konferenca relevante ndërkombëtare si dhe në takime relevante  
      profesionale të tjera me punime dhe prezantime personale 
 

1. Bekteshi, A. (2016). ‘English time subordinator when compared to its Albanian 
counterpart subordinator kur and other time subordinators’, Conference of the 



Department of English Language and Literature: English Studies at the Interface of 
Disciplines: Research and Practice, Macedonia:Skopje 

2. Bekteshi, A. &Miftari, I. (2016). ‘Forming Present and Past Simple Negative 
Sentences – The Difficulties that Albanian Students Face Due to L1 Transfer’, 
11thInternational Conference Knowledge in Practice, Bulgaria: Bansko 

3. Miftari, I. & Bekteshi, A. (2016). ‘Implementing the Integrated Skills Approach in 
Teaching Academic Reading at University Level’, 11th International Conference 
Knowledge in Practice, Bulgaria: Bansko 

 

 
VII. Të dhëna të tjera me rëndësi për vlerësimin e kredibilitetit tuaj shkencor dhe  

      arsimor. 
1. Trajnim me temë:  “Aplikimi I metodave dhe teknikave interaktive – për mësimin në 

arsimin e mesëm”, Byroja për Zhvillimin e arsimit, Shkup, 2016 

 
 
 
 
 

PËRFUNDIM DHE PROPOZIMI 
 

 Në bazë të të dhënave të paraqitura mbi aktivitetin e përgjithshëm të kandidatëve, deri 
në ditën e dorëzimit të dokumentacionit, Komisioni recensues është i mendimit se Rilind 
Mahmudi  i plotëson të gjitha cilësitë profesionale dhe akademike, sipas Ligjit për arsim të 
lartë të Republikës së Maqedonisë, për t’u zgjedhur bashkëpunëtor (asistent – doktorant) 
në fushën e Anglistikës në Fakultetin e Shkencave Sociale pranë Universitetit “Nënë Tereza” 
- Shkup. 

 
KOMISIONI RECENSUES 
 
Prof. dr. Shpresa Hoxha     
 
Prof.dr.Mirushe Hoxha  
 
Prof. dr. Rizvan Sulejmani  
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