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                  NJOFTIM 

 

 

Bazuar në Ligjin Nr. 9741 datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 50 pika 2, Statutin e Universitetit, neni 47 pikat 1 e 2,  

Rregulloren e Stdudimeve neni 8 pika 3; 

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë shpall konkurset për personel akademik  si më 

poshtë : 

 

A- Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane 

 

1. Personel akademik në fushën e Filozofi-Sociologjisë, Departamenti i 

Shkencave sociale  (tre vende) 

2. Personel akademik në fushën e Administrimit dhe Politikave sociale, 

Departamenti i Shkencave sociale  (një vend) 

3. Personel akademik në fushën e Biologjisë,  Departamenti i Infermierisë ( dy 

vende) 

4. Personel akademik në fushën e Fizikës, Departamenti i Matematikës, 

Informatikës dhe Fizikës (një vend) 

 

Kriteret që duhet të plotësojë kandidati: 

Kritere të përgjithshme  

 Të jetë i diplomuar në fushën përkatëse.  

 Të ketë notë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8,5 

 Të ketë diplomë “Master shkencor” në fushën përkatëse me notë mesatare 

mbi 8,5 ose të ketë përfunduar shkollën doktorale. 

 Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

      



Kritere të veçanta  

 Preferohen kandidatët me  gradë ose titull shkencor. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare dhe të 

mëtejshme në universitete të njohura jashtë vendit. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet me medalje ari. 

 Të ketë përvojë në mësimdhënie mbi 3 vjet. 

 Të ketë dëshmi për mbrojtjen e gjuhëve të huaja nga UT ose nga institucione 

të tjera ndërkombëtare. 

 Të dokumentojë pjesmarrje në veprimtari shkencore  si dhe botime të 

ndryshme, preferohen  botimet jashtë vëndit. 

 Të ketë referenca pune për rezultate të larta nga punëdhënësi i fundit. 

 Preferohen kandidatë me eksperiencë si lektor jashtë vendit. 

 

B- Fakulteti i Bujqësisë 

 

1. Personel akademik për mbulimin e lëndëve të specialitetit agrobiznes, pranë 

Departamentit të Hortikulturës dhe Agrobiznesit (një vend) 

 

Kriteret që duhet të plotësojë kandidati: 

Kritere të përgjithshme  

 Të jetë i diplomuar në fushën përkatëse.  

 Të ketë notë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8,5 

 Të ketë diplomë “Master shkencor” në fushën përkatëse me notë mesatare 

mbi 8,5 ose të ketë përfunduar shkollën doktorale. 

 Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

     Kritere të veçanta  

 Preferohen kandidatët me  gradë ose titull shkencor. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare dhe të 

mëtejshme në universitete të njohura jashtë vendit. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet me medalje ari. 

 Të ketë përvojë në mësimdhënie mbi 3 vjet. 

 Të ketë dëshmi për mbrojtjen e gjuhëve të huaja nga UT ose nga institucione 

të tjera ndërkombëtare. 

 Të dokumentojë pjesmarrje në veprimtari shkencore  si dhe botime të 

ndryshme, preferohen  botimet jashtë vëndit. 

 Të ketë referenca pune për rezultate të larta nga punëdhënësi i fundit. 

 Preferohen kandidatë me eksperiencë si lektor jashtë vendit. 

 



Bazuar në Ligjin Nr. 9741 datë 21.05.2007 “Për Arsimin e Lartë në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 49 pika 1.1, Statutin e Universitetit, neni 52 pika 2,   

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë shpall konkurset  për pedagogë me kontratë si më 

poshtë : 

 

C-  Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë 

 

1. Personel akademik për mbulimin e lëndëve : “teori edukimi” dhe “teoritë 

dhe praktikat e të nxënit”, pranë Departamentit të Edukimit (një vend) 

2. Personel akademik për mbulimin e praktikave profesionale pranë 

Departamentit të Edukimit (një vend) 

3. Personel akademik për mbulimin e lëndëve të gjeografisë pranë 

Departamentit të Historisë dhe Gjeografisë (një vend) 

 

 Kriteret që duhet të plotësojë kandidati: 

Kritere të përgjithshme  

 Të jetë i diplomuar në fushën përkatëse.  

 Të ketë notë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8,5 

 Të ketë diplomë “Master shkencor” në fushën përkatëse me notë mesatare 

mbi 8,5 ose të ketë përfunduar shkollën doktorale. 

 Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

     Kritere të veçanta  

 Preferohen kandidatët me  gradë ose titull shkencor. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare dhe të 

mëtejshme në universitete të njohura jashtë vendit. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet me medalje ari. 

 Të ketë përvojë në mësimdhënie mbi 3 vjet. 

 Të ketë dëshmi për mbrojtjen e gjuhëve të huaja nga UT ose nga institucione 

të tjera ndërkombëtare. 

 Të dokumentojë pjesmarrje në veprimtari shkencore  si dhe botime të 

ndryshme, preferohen  botimet jashtë vëndit. 

 Të ketë referenca pune për rezultate të larta nga punëdhënësi i fundit. 

 Preferohen kandidatë me eksperiencë si lektor jashtë vendit. 

 

D- Fakulteti i Ekonomisë 

 

1. Personel akademik pranë Departamentit të Financës dhe Kontabilitetit (një 

vend) 

2. Personel akademik pranë Departamentit të Menaxhimit (një vend) 



 

 Kriteret që duhet të plotësojë kandidati: 

Kritere të përgjithshme  

 Të jetë i diplomuar në fushën përkatëse.  

 Të ketë notë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8,5 

 Të ketë diplomë “Master shkencor” në fushën përkatëse me notë mesatare 

mbi 8,5 ose të ketë përfunduar shkollën doktorale. 

 Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

     Kritere të veçanta  

 Preferohen kandidatët me  gradë ose titull shkencor. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare dhe të 

mëtejshme në universitete të njohura jashtë vendit. 

 Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet me medalje ari. 

 Të ketë përvojë në mësimdhënie mbi 3 vjet. 

 Të ketë dëshmi për mbrojtjen e gjuhëve të huaja nga UT ose nga institucione 

të tjera ndërkombëtare. 

 Të dokumentojë pjesmarrje në veprimtari shkencore  si dhe botime të 

ndryshme, preferohen  botimet jashtë vëndit. 

 Të ketë referenca pune për rezultate të larta nga punëdhënësi i fundit. 

 Preferohen kandidatë me eksperiencë si lektor jashtë vendit. 

 

Bazuar në nenin 48 të Ligjit nr. 9741 datë 21.05.2007 ”Për Arsimin e Lartë në 

Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar, Rektorati i Universitetit “Fan S.Noli” Korçë 

shpall konkurs për pedagogë të ftuar (të jashtëm) për vitin akademik 2015-2016  në 

të gjitha programet e studimit të fakulteteve. 

 

Kriteret kryesore janë këto: 

1.Kandidati duhet të ketë mbaruar studimet universitare në specialitetin  

   përkatës 

2.Të ketë mesataren e përgjithshme të notave mbi 8 

3.Të ketë përfunduar studimet “Master shkencor” në specialitet me notë  

    mesatare  mbi 8 ose të vazhdojë studimet doktorale.   

4.Të ketë përvojë pune në mësimdhënie dhe/ose në specialitet mbi 5 vjet 

5.Parapëlqehen kandidatët me tituj dhe grada shkencore. 

 

Të gjithë kandidatët për personel akademik duhet të dorëzojnë brenda dy javësh 

nga publikimi i këtij njoftimi  dokumentacionin e mëposhtëm : 

 Kërkesë me shkrim për aplikim për vendin e punës. 

 Curriculum vitae. 



 Fotokopje të diplomave dhe listat e notave të noterizuara. 

 Dokument identifikimi. 

 Diplomë të gjuhës së huaj, kompjuterit e kualifikime të tjera, të noterizuar. 

 Fotokopje të librezës së punës ose vërtetime për punën e kryer më parë, 

n.q.se ka. 

 Vlerësime të punëdhënësit ku ka qënë i punësuar më parë. 

 Vërtetim mbi gjëndjen gjyqësore.  (Dëshmi penaliteti) 

 Deklaratë nga kandidati aplikues për  konfliktin e interesit.  

 Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja 

arsimore, të shoqërohen me çertifikatën e njehsimit, bazuar ne nenin 38 te 

Ligjit nr. 9741, date 21.05.2007 “Për arsimin e lartë në Republikën e 

Shqipërisë”, te ndryshuar. 

 

Dokumentat do të dërgohen  në rrugë postare në adresën Universiteti “Fan S. Noli” 

Korçë, Shëtitore “Rilindasit”. 

Përveç konkurrimit me dosje kandidati do t’i nënshtrohet intervistimit para 

komisionit të vlerësimit. 

Shpallja e fituesve  do të bëhet brenda një jave nga përfundimi i dorëzimit të 

dokumentacionit. 

 

 

 

          REKTORI 

 

       Prof.as.dr. Gjergji MERO 
 


