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                                                                                                                              Me datë: 08.05.2018 

 

 
Akademi e Kosovës për Siguri Publike - Divizioni për Burime Njerëzore, lidhur me konkursin 

publike me numër reference AKSP-2/2018, të shpallur me datë 09.02.2018 në gazetën e përditshme 

“Zëri”, bënë këtë: 

N  J  O  F  T  I  M  

lidhur me kandidatët e suksesshëm  

 

Dr. Sc. Bejtush Gashi, zgjedhet mësimdhënës për grup lëndësh: Menaxhimi emergjent dhe 

terrorizmi; Operacionet humanitare në fatkeqësitë ndërkombëtare; Menaxhimi i krizave; Siguria e 

brendshme dhe menaxhimi emergjente ( Shih raportin e komisionit vlerësues ). 

Dr. Sc. Besnik Fetahu, zgjedhet mësimdhënës për grup lëndësh: Metodologjia e hulumtuese 

shkencore; Shoqëria dhe mirëqenia sociale; Puna sociale; Trajtimi dhe programet e rehabilitimit; 

Politika sociale ( Shih raportin e komisionit vlerësues ).   

Dr. Sc . Nexhat Jashari, zgjedhet mësimdhënës për grup lëndësh: Institucionet globale dhe tregtia 

ndërkombëtare; Organizimi i doganave; E drejta Biznesore; Shpeditimi dhe shpedicioni; E drejta 

administrative me procedurë administrative ( Shih raportin e komisionit vlerësues ) 

Florentina Shala – Braha PhD Cand, ri zgjedhet mësimdhënës për grup lëndësh: E drejtë penale 

- pjesa e përgjithshme;  E drejtë e procedurës penale, Drejtësia për të mitur; E drejta penale 

ndërkombëtare; E drejta penale - pjesa e posaçme ( Shih raportin e komisionit vlerësues ) 

Ferid Azemi PhD Cand, ri zgjedhet mësimdhënës për grup lëndësh: Kriminologji; Penologji; Krimi 

dhe ndëshkimi; Viktimologji ( Shih raportin e komisionit vlerësues ) 

Vilard Bytyqi PhD Cand, ri zgjedhet mësimdhënës për grup lëndësh: Taktika dhe metodika 

kriminalistike; Hetimi i krimit, Parandalimi i krimit; Krimi i Organizuar ( Shih raportin e komisionit 

vlerësues ) 

 

http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131502_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Bejtush_Gashi.pdf
http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131608_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Besnik_Fetahu.pdf
http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131651_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Nexhat_Jashari.pdf
http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131740_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Florentina_Shala___Braha.pdf
http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131841_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Ferid_Azemi.pdf
http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131912_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Vilard_Bytyqi.pdf
http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131912_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Vilard_Bytyqi.pdf
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Anita Zenuni PhD Cand, ri zgjedhet mësimdhënës për grup lëndësh: Psikologjia e Përgjithshme; 

Psikologjia e stresit; Stresi dhe incidentet kritike në zbatimin e ligjit, Teknikat e këshillimit 

psikologjik ( Shih raportin e komisionit vlerësues ) 

 

 

Këshillë juridike - Kandidatet e pakënaqur me këtë procedurë të rekrutimit, kanë të drejtë ankese 

në Komisionin për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave në Akademinë e Kosovës për Siguri 

Publike në afat prej 30 dite, nga dita e publikimit të këtij njoftimi. 

 

 

 

 

 

Me respekt, 

Divizioni për Burime Njerëzore - AKSP 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aksp-ks.net/repository/docs/20180507131938_Raporti_i_Komisionit_Vleresues___Anita_Zenuni.pdf

