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Nr. ............. Prot.           Vlorë, më,  01.11.2016 

 

 

 

 

Lënda:   Njoftim punësimi 

 

 

Drejtuar:     Agjensisë së Prokurimit Publik 

                                     

                       

Tiranë 

 

Jeni të lutur të shpallni njoftimin zyrtar të vendeve të lira të punës, per personel 

akademik dhe personel ndihmësakademik me karakter mësimor (laborant) me angazhim 

me kohë të plotë, në Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë. 

Bashkëlidhur keni njoftimin zyrtar dhe kriteret. 

 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin. 

 

 

Prof. Dr. Roland ZISI 

 

 

 

REKTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky dokument përpilohet në 3 (tre) kopje. 
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  NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE 

 

 Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, shpall konkursin për vende të lira pune, per 

personel akademik dhe personel ndihmësakademik me karakter mësimor (laborant) me 

angazhim me kohë të plotë, referuar nevojave të mësimdhënies në fakuletetet dhe 

departamentet si më poshtë: 

 

Fakulteti i Shkencave Humane 

 

1. Departamenti i Edukimit 

            2 (dy) personel akademik në fushën e Pedagogjisë  

            1 (nje) personel akademik në fushën e Gjeografisë. 

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët:  

a. Të zotërojë së paku diplomë Master i Shkencave në fushat e kërkuara. 

b. Nota mesatare e të dy cikleve të studimit (Cikli I dhe II) të jetë mbi 8. 

c. Preferohen kandidatët e kategorisë “Prof” dhe “Lektor”, me gradën shkencore 

Doktor Shkencash në fushën e kërkuar. 

d. Kandidatët nuk duhet të kenë pasur  sfond negativ apo paraqitje jo të mirë qoftë 

dhe në një rast të vetëm të  përvojës së punës. 

e. Preferohen kandidatët me moshë deri në 40 vjec. 

f. Preferohen kandidatë të cilët kanë mbi 5 vite pune në fushën e mesimdhënies. 

g. Preferohen kandidatë që kanë kryer specializime e projekte jashte vendit ne 

fushen perkatese.  

h. Kandidatët duhet të kenë dëshmi të aktivitetit në fushën e kerkimit shkencor 

(botime monografike dhe editoriale me faktor impakti brenda dhe jashtë vendit). 

 

2. Departamenti i Gjuhëve të huaja 

            2 (dy) pedagogë, personel akademik me kohë të plotë, për Gjuhë dhe Kulturë  

Italiane 

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët: 

a. Të zotërojë së paku diplomë të studimeve universitare “Master i shkencave” në 

fushën e kërkuar. Preferohen kandidatët që kanë studiuar në universitetet 

italiane. 

b. Përparësi do t’u jepet kandidatëve që dëshmojnë nivelin më të lartë të zotërimit 

të gjuhës dhe kulturës italiane dhe nivelin më të lartë të kualifikimit.  
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c. Parapëlqehen kandidatë me kualifikime të fituara në Itali, të njësuara nga 

Ministria e Arsimit dhe Sportit bazuar në nenin 92 të ligjit nr. 80/2015. 

d. Nota mesatare e cikleve të studimit (cikli i parë dhe i dytë) të kandidatit të jetë jo 

më pak se 8. 

e. Parapëlqehen kandidatë që kanë përvojë universitare në mësimdhënie dhe që 

kanë një vlerësim pozitiv të paraqitjes akademike dhe institucionale.  

f. Vlerësohen më së shumti kandidatët me eksperiencë studimi dhe mësimdhënieje 

në universitetet perëndimore. 

g. Të kenë aftësi komunikuese dhe për të punuar në grup. Kandidati duhet ta 

dëshmojë këtë me përfshirjen në aktivitete që kërkojnë të punuarit në skuadër. 

 

 

 

Fakulteti i Shkencave Teknike 

 

1. Departamenti i Matematikës 

            4 (katër) vende të lira pune për personel akademik me angazhim me kohë të      

            plotë. 

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët: 

a. Të  kenë  kryer  së paku Master  Shkencor  në Matematikë. 

b. Të  kenë  mesataren e përgjithshme  të  të  gjitha  cikleve të studimeve (bachelor,  

master  profesional,  master shkencor apo shkollë  doktorature)  jo  më    pak  se  

nota  8. 

c. Të  kenë  së  paku  3  vite eksperiencë  pune  në  arsimin  e lartë.    

d. Të kenë aktivitet  botues në  fushën e kërkimit   shkencor. 

e. Preferohen kandidatë të kategorisë “Prof” dhe “Lektorë”  në fushën e 

Matematikës ose në proces  doktorature  apo në përfundim të saj. 

f. Të  kenë dhe të dëshmojnë aftësi dhe efikasitet në mësimdhënie.  

g. Të kenë dhe të dëshmojnë aftësi të mira komunikuese ose të punës në grup. 

 

 

2. Departamenti i Inxhinierive dhe Teknologjisë Detare 

            1 (një) personel akademik në profilin Inxhinieri Mekanike  

            1 (një) personel akademik në profilin Inxhinieri Navale. 

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët: 

a. Kandidatët me titujt akademik, Prof, Prof.Assoc. dhe Doktor Shkencash. 
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b. Kandidatë në ciklin e I dhe II të studimeve në Inxhinieri Mekanike dhe 

Inxhinieri Navale, brenda ose jashtë vendit. 

c. Master i Shkencave jashtë vendit të njohura dhe me diplomë të ekuivalentuar 

nga MAS. 

d. Master i shkencave në universitetet publike për vendet me profile sipas 

pozicioneve të përshkruara më sipër. 

e. Të kenë notë mesatare mbi 8 (Tetë) 

f. Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin 

konkurojnë. 

g. Të kenë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët dhe 

studentët. 

h. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e 

njëkrimi. 

 

 

3. Departamenti i Fizikës 

           2 (dy) personel akademik me kohë të plotë. 

 

Kriteret që duhet të plotësojë kandidati: 

a. Të plotësojë kriteret e punësimit të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, 

kriteret e përcaktuara në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit “Ismail 

Qemali” Vlorë. 

b. Të njoh dhe të respektojë Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë, Kodin e 

Etikës në punë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. 

c. Të mundet të punojë në ekip. 

d. Të paraqesë dy rekomandime nga punëdhenes të meparshëm (nëse ka përvojë 

pune) ose nga titullarë të universitetit nga i cili vjen. 

e. Kandidati nuk duhet të jetë ose të ketë qenë në marrëdhënie gjyqësore me 

Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.  

f. Kandidati duhet të zotëroje të paktën diplomen “Master i Shkencave ne Fizikë”  

ose ekuivalente me të të fituara në IAL në Shqipëri, në universitetet 

perëndimore ose universitete të huaja të njohura për nivelin. 

g. Rezultatet e shkollimit: mesatarja e përbashket e diplomave që zotëron të jetë jo 

më pak se 8.5 (tetë e pesë të dhjetat), me kushtin që për çdo diplomë të ciklit të 

parë dhe të dytë ose ekuivalente me ato, nota mesatare duhet te jetë të paktën 8 

(tetë). 

http://www.univlora.edu.al/
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4. Departamenti i Shkencave Kompjuterike 

            2 (dy) personel akademik të profilit  Elektronikë, Telekomunikacion  

            2 (dy) personel akademik të profilit Teknologji Informacioni, Informatikë,  

            Inxhinieri Informatike  

            1 (një) personel akademik të profilit Informatikë Ekonomike  

 

Kriteret: 

a. Preferohen kandidatët me titujt akademik Prof. Asoc. dhe Doktor Shkencash. 

b. Studentë në ciklin e studimeve Doktor Shkencash në profilet e Shkencave 

Kompjuterike brenda ose jashtë vendit. 

c. Të diplomuar në Master i Shkencave në profilet e Shkencave Kompjuterike 

jashtë vendit të njohura dhe ekuivalentuara diplomat nga MAS. 

d. Të diplomuar në Master i Shkencave dhe Bachelor në Universitetet publike 

brenda vendit, në profilet sipas pozicioneve të përshkruara më sipër. 

e. Rezultatet e shkollimit: mesatarja e përbashket e diplomave që zotëron të jetë jo 

më pak se 8.5 (tetë e pesë të dhjetat), me kushtin që për çdo diplomë të ciklit të 

parë dhe të dytë ose ekuivalente me ato, nota mesatare duhet te jetë të paktën 8 

(tetë). 

   

5. Departamenti i Kimisë 

           2 (dy) pedagogë, personel Akademik me kohë të plotë  

Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për Personel Akademik: 

a. Kandidati duhet të zotërojë diplomën “Master i Shkencave” në fushën e Kimisë 

me mesatare jo më pak se 8.5 (tetë pikë pesë). 

b. Kandidati duhet të zotërojë diplomën “Bachelor” në fushën e Kimisë me 

mesatare jo më pak se 8 (tetë). 

c. Nëse kandidati zotëron diplomë të integruar të nivelit të dytë në fushën e 

Kimisë, mesatarja duhet të jetë jo më pak se 8 (tetë). 

d. Të mos ketë patur më parë apo në vazhdim vlerësime negative të performancës 

akademike dhe institucionale (vlerësohen më së shumti dhe kanë përparësi 

personat që kanë vlerësim pozitiv të performancës dhe janë angazhuar në 

mësimdhënie me kontratë të përkohshme apo kohë të pjesshme në Universitete) 

e. Të ketë aftësi të mira komunikuese, të jetë i motivuar për të punuar në grup. 

f. Të jetë i aftë të garantojë standardin e cilësisë dhe efikasitetin në punë. 
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g. Të ketë njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit 

shkencor (vlerësohet më së shumti kandidati me eksperiencë studimi dhe 

mësimdhënie në universitetet perëndimore). 

h. Të mos ketë vepruar apo propoganduar në veprim të prishjes së imazhit të 

universitetit. 

 

Kriteret preferenciale të përzgjedhjes së kandidatëve për Personel Akademik: 

a) Kandidatët me tituj akademikë, Profesor, Profesor i Assoc. dhe ata që kanë 

fituar gradën shkencore PhD në universitetet perëndimore apo universitete të 

huaja të njohura në fushën e Kimisë. 

b) Kandidatët të cilët kanë fituar gradën Doktor i Shkencave në IAL në 

Shqipëri në fushën e Kimisë 

c) Kandidatët që ndjekin studimet e ciklit të tretë të Doktoraturës Shqipëri në 

fushën e Kimisë. 

d) Kandidatët që janë diplomuar në universitetet perëndimore apo universitete 

të huaja të njohura në fushën e Kimisë 

 

 

6. Departamenti i Biologjisë 

            1 (një) personel akademik me kohë të plotë 

 

Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për Personel Akademik: 

a. Kandidati duhet të zotërojë diplomën “Master i Shkencave” apo “Master i 

Nivelit të dytë” në fushën e “Biologjisë Mjedisore” drejtimi Biologji Bimore 

me mesatare jo më pak se 8.5 (tetë pikë pesë). 

b. Kandidati duhet të zotërojë diplomën “Bachelor” apo “Diplomë të integruar 

të nivelit të dytë” në fushën e  “Biologjisë” me mesatare jo më pak se 8.5 

(tetë pikë pesë) . 

 

Kriteret preferenciale të përzgjedhjes së kandidatëve për Personel Akademik: 

a. Kandidatët me tituj akademik “Profesor”, “Profesor i Asociuar” dhe ata që 

kanë fituar gradën shkencore “PhD” në Universitete perëndimore apo 

Universitete të huaja të njohura për nivelin e tyre.  

b. Kandidatët të cilët kanë fituar gradën Doktor i Shkencave në Biologji 

Mjedisi drejtimi Biologji Bimore. 

c. Kandidatët që ndjekin studimet e ciklit të tretë të Doktoraturës në Biologji 

Mjedisi, drejtimi Biologji Bimore. 
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7. Departamenti i Fizikës 

            1 (një) personel ndihmësakademik me karakter mësimor,(laborant) me kohë të  

            plotë. 

 

Kriteret e përgjithshme  që duhet të plotësojë kandidati: 

a. Të plotësojë kriteret e punësimit të Kodit të Punës së Republikës së Shqipërisë, 

kriteret e përcaktuara në Statutin dhe Rregulloren e Universitetit “Ismail 

Qemali” Vlorë. 

b. Të njoh dhe të respektojë Kodin e Punës së Republikës së Shqipërisë, Kodin e 

etikës në punë të Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. 

c. Të mundet të punojë në ekip. 

d. Të dorëzojë dëshmi penaliteti 

e. Kandidati nuk duhet të jetë ose të ketë qenë në marrëdhënie gjyqësore me 

Universitetin “Ismail Qemali” Vlorë.  

 

Kriteret bazë që duhet të plotësoje kandidati: 

a. Kandidati duhet të zotëroje të paktën diplomen “Master i Shkencave ne Fizikë” 

ose ekuivalente me të të fituara në IAL në Shqipëri, në universitetet perëndimore 

ose universitete të huaja të njohura për nivelin. 

b. Rezultatet e shkollimit: Për secilën diplomë që zotëron mesatarja të jetë jo më 

pak se 7.5 (shtatë e pesë të dhjetat). 

 

Kritere preferenciale 

a. Kandidatët që kanë vjetërsi pune akademike. 

b. Kandidatët me aktivitet shkencor, botime, konferenca. 

 

Fakulteti i Ekonomisë 

 

1. Departamenti i Financës 

1(një) staf akademik me kohë të plotë në Kontabilitet 

 

Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për personel akademik në fushën e 

Kontabilitetit: 

a. Kandidati duhet të zotërojë gradën shkencore “Doktor i shkencave” në Ekonomi, 

të fituar në Departamentin e Kontabilitetit ( Financë – Kontabilitetit), në IAL-të 
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në Shqipëri, ose ekuivalente me të në fushën përkatëse, në universitetet 

perëndimore ose universitete të huaja të njohura për nivelin.  

b. Në rastet kur nuk ka kandidatë të tillë, mund të pranohen kandidatë me diplomën 

“Master i Shkencave” ose ekuivalente me të, të cilët duhet të jenë 

domosdoshmërisht në vazhdim të studimeve të doktoratës në fushën e 

kontabilitetit, duke respektuar parimet preferenciale. 

c. Mesatarja e diplomave që zotëron të jetë jo më pak se 8 (tetë). Kjo vlen edhe për 

kandidatët me gradën shkencore “Doktor i Shkencave”, si dhe ata që janë në 

vazhdim të studimeve të doktoratës. 

d. Për kandidatët e diplomuar në universitetet perëndimore dhe universitetet e 

huaja të njohura për nivelin e tyre, konvertimi i notës mesatare sipas sistemit 

tonë të vlerësimit dhe përcaktimi i koeficientit të ponderimit të saj për efekt të 

kriterit bazë të përzgjedhjes, do të bëhet nga një komision i ngritur në rang 

Fakulteti. 

e. Të gjitha diplomat që zotëron të jenë domosdoshmërisht në Kontabilitet. 

Mosplotësimi i këtij kushti sjell skualifikimin direkt të kandidatit. 

 

Parimet preferenciale të përzgjedhjes së kandidatëve për personel akademik, të 

rendituar sipas preferencës si me poshtë: 

a. Kandidatët me tituj akademik “Profesor”, “Profesor i Asociuar” dhe ata që kanë 

fituar gradën shkencore “PhD” në universitetet perëndimore apo universitete të 

huaja të njohura për nivelin e tyre. 

b. Kandidatët të cilët kanë fituar gradën “Doktor i Shkencave” në IAL në Shqipëri. 

c. Kandidatët që janë diplomuar në universitetet perëndimore apo universitete të 

huaja të njohura.  

d. Kritere të tjera si më poshtë: 

e. Kandidatët duhet të plotësojnë kriteret e punësimit të përcaktuara në Statutin dhe 

Rregulloren e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. 

f. Kandidatët të kenë patur eksperienca të mëparshme të mësimdhënies. Të ketë 

njohuri mbi metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të kërkimit shkencor 

(vlerësohet me së shumti kandidati me eksperiencë studimi dhe mësimdhënie 

në universitetet perëndimore). 

g. Kandidati nuk duhet të ketë patur background negativ apo performancë jo të 

mirë qoftë edhe në një rast të vetëm të eksperiencës në punë. 

h. Të jetë i aftë të garantojë standartin e cilësisë në punë. 

i. Të mos ketë vepruar apo propaganduar në veprim të prishjes së imazhit të 

Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë, apo të institucionit ku ka punuar. 

j. Të plotësojë kriteret e punësimit të përcaktuar në statut dhe rregullore. 
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A. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: 

       

1. Kërkesë me shkrim 

2. Curriculum vitae 

3. Diplomë dhe listë notash të studimeve universitare (fotokopje të noterizuara).  

4. Për diplomat e marra në universitetet e huaja, duhet të dorëzohet fotokopje e 

noterizuar e certifikatës së njohjes nga organi kompetent 

5. Dëshmi apo diploma të studimeve të tjera dhe kualifikimeve, të gradave dhe 

titujve (fotokopje të noterizuara).  

6. Për diplomat master ose PhD të marra në universitetet e huaja, duhet të 

dorëzohet fotokopje e noterizuar e certifikatës së njohjes nga organi kompetent 

ose vërtetim që janë në proces njohjeje. 

7. Dëshmi penaliteti  

8. Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, workshop. etj. 

9. Dëshmi të njohjes së gjuhëve të huaja (të noterizuar) 

10. Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj. 

11. Kopje të librezës së punës dhe të kontributeve të sigurimeve shoqërore. 

12. Raport mjekësor për aftësitë në pune. 

13. Deklaratë personale që nuk figuron në proces gjyqësor me UV. 

B. Të interesuarit duhet të dërgojnë me postë dokumentacionin përkatës, në 

adresën; 

Universiteti “Ismail Qemali” 

Fakulteti:___________________________ 

Departamenti:_______________________ 

Sheshi “Pavaresia” Skele-Vlore 

 

 

C. Nuk lejohet paraqitja e dokumentacionit dorazi. 

 

D. Proçedura e konkurimit fillon 2 javë pas publikimit të vendit të lirë të punës dhe 

përzgjedhja do të zhvillohet sipas përcaktimeve në Statutin dhe Rregulloren e 

Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë. Në fazën e parë do të bëhet vlerësimi i 

dosjeve dhe në fazën e dytë do të jetë intervista me punëdhënësin. 

http://www.univlora.edu.al/
mailto:info@univlora.edu.al

