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                 FAKULTETI I SHKENCAVE TË JETËS DHE MJEDISIT
1. Një mësimdhënës për lëndet (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 171 të Statutit):

Prodhim bimor (drejtimi agrobiznes; sem. I: 21-6-B-30-S1-02, 3 orë);
Hortikulturë (drejtimi agrobiznes; sem. III: 21-6-B-30-S3-05, 2 orë);
Marketing agroushqimor (drejtimi agrobiznes; sem. IV: 21-6-B-30-S4-02, 2 orë);
Teknologji e prodhimit dhe përpunimit të produkteve perimore(drejtimi agrobiznes;sem.V: 21-6-B-30-S5-Z1-2, 2 orë);

   Praktikë profesionale (drejtimi agrobiznes; sem. VI: 21-6-B-30-S6-01, 3 orë).

1. Isuf Lushi

2. Nje mësimdhënës për lëndet (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 172 të Statutit):
Biologjia e shtazëve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; dem. I:21-6-B-31-SI -04,3 orë);
Gjenetika e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. III:21-6-B-31-S3-03,3 orë);
Entomologjia e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. IV: 2I-6-B-31-S4-03,3 orë); 
Ekologji e bimëve dhe gjeobotanike (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. V: 21-6-B-31-S5-01, 3 orë);
Monitormi i mjedisit (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. II: 21-6-B-31-S2-Z7, 2 orë).

1. Albana Plakiqi
2. Benjamin Kreka

3. Një mësimdhënës për Iëndet (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 172 të Statutit):
Prodhimet pyjore jo drusore (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit;sem. III: 21-6-B-31-S3-02, 3 orë);
Prerja e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. III: 21-6-B-31-S3-05, 3 orë);
Mekanizimi i pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. IV: 21-6-B-31-S4-05, 2 orë); 
Ergonomia e pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. V: 21-6-B-31-S5-03, 3 orë); 
Inxhinieringu i pyjeve (drejtimi: shkencat e pyjeve dhe mjedisit; sem. IV: 21-6-B-31-S4-Z7, 2 orë);

1. Ylli Kortoçi

4. Një mësimdhënës për lëndet (avancim/ rizgjedhje sipas nenit 172 të Statutit)::
Ekonomiks (drejtimi agrobiznes; sem. I: 21-6-B-30-SI -03, 3 orë);
Statistikë biznesi (drejtimi agrobiznes; sem. II: 21-6-B-30-S2-04, 2 orë);
Bazat e financave (drejtimi agrobiznes; sem. III: 21-6-B-30-S3-04, 2 orë);
Menaxhim  financiar  për  agrobiznes  (drejtimi  agrobiznes;  sem.  IV:  21-6-B-30-S4-04,  2  orë);
Zhvillim i integruar rural (drejtimi agrobiznes, msc: sem. I: 21-6-M-32-S1-02, 3 orë);

-Senati i Universitetit duke u bazuar në propozimin e Këshillit të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit të datës: 
26.11.2021, me nr prot: 01-138 për anulimin e nënpikës 4-të pikës IV-të të konkursit për emërim, riemërim dhe avancim të 
personelit të rregullt akademik në Fakultetin e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit të shpallur me datë: 01.11.2021 me nr. prot: 01-
317, në zbatim të dispozitavë ligjore të Rregullorës për Procedurat e Përzgjedhjes lidhur me emërim, riemërim dhe 
avancimin e Personelit Akademik në Universitetin "Ukshin Hoti" në Prizren,  neni 10, paragrafi 3 dhe 4, në mbledhjen e 
mbajtur me datë: 26.11.2021, vendosi për miratimin e propozimit për anulimin e pikës së lartëcekur

5. Një mësimdhënës për Iëndet (avancim sipas nenit 173 të Statutit):
Bazat e metodologjisë së hulumtimit (drejtimi agrobiznes; sem. I: 21-6-B-30-SI -05, 2 orë);
Shërbimet këshillimore në agrobiznes (drejtimi agrobiznes; sem. IV: 21-6-B-30-S4-01, 2 orë);
BE dhe politikat e përbashkëta bujqësore (drejtimi agrobiznes; sem. V: 21-6-B-30-S5-Z3-1, 2 orë);
Rrjeti i të dhënave të kontabilitetit në fermë (FADN) (drejtimi agrobiznes; sem. V: 21-6-B-30-S5-Z6-1, 2 orë )
Ekonomiks e bujqësisë dhe industrisë ushqimore (drejtimi agrobiznes/msc; sem. I: 21-6-M-32-S1-01, 3 orë )

1. Nol Krasniqi
2. Eriona Deda










































































































