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    FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE 
 

1. Një mësimdhënës për lëndet (riemërim / avancim): 
 

- Teknologjia digjitale ( programi TIT, semestri i parë 19-03B07S-1O03, 2 orë); 
- Hyrje në informatikë (programi SD,semestri i parë, 19-03B06S-1O01, 2 orë); 
- Arkitektura e kompjuterëve dhe sistemet operative ( prog. TIT, sem. dytë,19-03B07S-2O04, 2 orë); 
- Sistemet e bazave të të dhënave (programi TIT, semestri i pestë 19-03B07S-5O01, 2 orë); 
- Modelimi i avancuar i të dhënave dhe bazave të të dhënave ( programi master SHKTK, sem. parë, 21-   
3-M-27-S1-03, 2 orë ); 
- Menaxhim i cilësisë ( programi TIT, semestri i pestë, 19-03B07S-5Z01, 2 orë). 

 
Kandidati i paraqitur: 
 

1. Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj 
 
 
 

2. Një mësimdhënës për lëndet (riemërim / avancim): 
 

- Siguria në TI ( program SD, semestri i gjashtë, 19-03B06S-6O02, 2 orë); 
- Siguria në rrjetet e TI ( programi TIT, semestri i pestë, 19-03B07S-5O02, 2 orë); 
- Mjetet për siguri në internet ( programi TIT, semestri i pestë, 19-03B07S-5O04, 2 orë); 
- Tema të zgjedhura nga siguria kompjuterike ( prog. Msc. SHKTK, sem. tretë, 21-3-M-27-53-O2, 2 orë); 
- Marketingu on-line (programi SD, semestri i katërt 19-03B06S-4Z03, 2 orë ); 
- Sigurimi i cilësisë së softuerit ( programi SD, semestri i pestë, 19-03B065-SZ02, 2 orë ). 
 
Kandidati i paraqitur : 
 

1. Prof. Asoc. Dr. Naim Baftiu 

 
 

 
 
 
 

  

 

























6. Titulli i cili propozohet 
(Anëtarët e Komisionit recensues janë të obliguar që të shkruajnë një arsyetim të detajuar lidhur me 
titullin i cili propozohet. Ata janë të obliguar që të paraqesin në mënyrë të qartë arsyet e bazuara në statut 
dhe në Konkurs dhe përse Kandidati i përzgjedhur e meriton më shumë se të tjerët që të propozohet). 

 
Bazuar në të dhënat e raporteve për kandidatet, publikimet e punimeve shkencore, përvojës në 

mësimdhënie, aftësive për udhëheqje akademike, kritereve të konkursit, dhe Statutit të Universitetit “Ukshin 

Hoti” në Prizren, propozojmë me sa vijon: 

 

Kandidati Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj  i plotëson pikat 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6., 

por nuk e plotëson pikën 1.2.7., të Nenit 171 të Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren për pozitën 

Profesor i Rregullt (Prof.Dr.). 

 

 

PROPOZIM 

 

Në bazë të asaj që u tha më sipër për Kandidatin e paraqitur në konkurs dhe në pajitm me pikat 1.1., 1.2., 

1.2.1., 1.2.2., 1.2.4., 1.2.5., 1.2.6. të Nenit 171 të Statutit të Universitetit “Ukshin Hoti” në Prizren, dhe me 

kriteret e konkursit të shpallur për personel akademik, komisioni recenzues i propozon Këshillit të Fakultetit 

të Shkencave Kompjuterike që kandidati  Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj të rizgjidhet në thirrjen: Profesor 

i Asocuar për lëndët: Teknologji Digjitale; Hyrje në Informatikë; Bazat e Arkitekturës së Kompjuterëve dhe 

Sistemet Operative; Sistemet e Bazave të të Dhënave; Modelet e Avancuara të të Dhënave dhe Bazës së 

të Dhënave; Menaxhimi i Kualitetit në TI. 

 

ARSYETIM 

Bazuar nga përshkrimet e kualifikimeve, punimeve të publikuara, përvojës së punës dhe përgjegjësive për 

aktivitetet në shërbim të njësisë akademike dhe udhëheqje në hulumtim, kandidati Prof. Asoc. Dr. Samedin 

Krrabaj i plotëson pjesërisht kushtet e  Nenit 171 (nuk e plotëson pikën 1.2.7) të Statutit të Universitetit 

“Ukshin Hoti” në Prizren, dhe  kriteret e konkursit të shpallur për personel akademik.  

Kandidati Prof. Asoc. Dr. Samedin Krrabaj punon një kohë të gjatë si profesor i rregullt në Fakultetin e 

Shkencave Kompjuterike në Universitetin “Ukshin Hoti” në Prizren dhe gjatë kësaj periudhe kohore ka 

arritur të bëjë ngritje të lartë akademike në institucione arsimore të Kosovës dhe ka ligjëruar lëndë brenda 

fushës së Shkencave Kompjuterike.  

Gjatë përvojës së tij në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike ka dëshmuar nivel të lartë të përgatitjes 

profesionale dhe pedagogjike, fleksibiltiet dhe gatishmëri për aktivitete akademike, si brenda ashtu edhe 

jashtë Fakultetit. 

 

Komisioni recensuses vendosi si në dispozitiv të propozimit. 
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