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NJOFTIM
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë, bazuar në Urdhërin Nr. 99, datë 09.11.2018 të
Rektorit, shpall njoftimin për konkurim të hapur, për vendin e lirë të punës në
Universitetin “Ismail Qemali“, Vlorë:
1. DEPARTAMENTI I KIMISË
Fakulteti i Shkencave Teknike kërkon të rekrutojë në Departamentin e Kimisë 1 (një)
pedagogë me kohë të plotë
Departamenti i Kimisë kërkon punësimin e një Personeli Akdemik me kohë të plotë
për realizimin e ngarkesës mësimore në lëndët që ofrohen në programet e ciklit të
parë dhe të dytë. Kërkesa bazohet në ngarkesën mësimore për vitin akademik 20182019.
Kriteret bazë të përzgjedhjes së kandidatëve për Personel Akademik, kategoria
Lektor:
1. Kandidati duhet të zotrojë të paktën gradën shkencore “Doktor i Shkencave” në fushën
“Kimi”
2. Kandidati duhet të zotrojë diplomën “Bachelor”, në fushën e “Kimisë” ose diplomën
“DIND”, në fushën e “Kimisë” me mesatare jo më pak se 8 (tetë).
3. Kandidati duhet të ketë mesataren e të gjitha cikleve të studimit jo më pak se 8 (tetë).

 Të kenë aftësi të mira komunikuese dhe të jenë të motivuar për të punuar në
grup.
 Të jenë të aftë të garantojnë standartin e cilësisë dhe efikasitetin në punë.
 Të plotësojnë kriteret e punësimit të përcaktuar në statut dhe rregulloren e
UV-se.
 Të zotërojë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin e punës për të cilin
konkuron.
 Të ketë aftësinë e punës në grup dhe të komunikimit profesional me kolegët
dhe studentët;
 Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë të Gjykatës për kryerjen e
një krimi.
 Të mos jetë marrë ndaj tij masë disiplinore e largimit nga puna apo zgjidhjes
së kontratës nga Universiteti “Isamil Qemali”, Vlorë;
 Të mos ketë vepruar ose propaganduar në drejtim të prishjes së imazhit të
universitetit dhe autoriteteve drejtuese, në median vizive dhe/apo të shkruar,
rrjetet sociale etj.
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DOKUMENTACIONI, MËNYRA DHE AFATI I DORËZIMIT

a.

Dokumentat duhet të dorëzohen vetëm nëpërmjet shërbimit postar në
adresën:
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë,
Lagjja. “Pavarësia”, Rr. “Kosova”
9400 Vlorë, Shqipëri
Drejtoria e Komunikimit dhe e
Burimeve Njerëzore
Pozicioni përse aplikohet

b. Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentet si më poshtë:
 Formularin e aplikimit i cili mund të shkarkohet në faqen e internetit të
universitetit në adresën www.univlora.edu.al,
 Fotokopje të kartës së identitetit ID;
 Jetëshkrim/ C.V;
 Kopje të noterizuar të Diplomës/ave universitare
 Lista e notave e studimeve universitare duhet të jetë origjinale
 Kopje të noterizuar të gradës shkencore dhe titujve akademik.
 Kopje të noterizuar të librezës së punës;
 Raport mjekësor (origjinal) për aftësinë në punë, lëshuar 3 muajt e fundit.
 Vërtetim i gjendjes gjyqësore/vetëdeklarim sipas formës së kërkuar nga
ligji;
 Dëshmi të noterizuara të kualifikimeve, trajnimeve, arsimim shtesë, apo të
tjera të përmendura në jetëshkrimin tuaj
 Kopje të artikujve, teksteve, revista, projekte shkencore etj.
 Dëshmi të pjesëmarrjes në konferenca apo seminare, workshop-e etj te cilat
duhen te jene fotokopje e noterizuar
 Deklaratë e kandidatit për mos pasjen e konfliktit të interesit dhe nepotizëm
me personelin e Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
Diplomat, çertifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të
shoqërohen me çertifikatën e njehsimit e noterizuar, bazuar në nenin 92 të Ligjit nr.
80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e Arsimit të lartë
në Republikën e Shqipërisë” të cilat duhet të jenë të noterizuar.
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c. Afati që u lihet kandidatëve për të aplikuar është 2 javë kalendarike (12 nentor –
26 nëntor ) nga dita e publikimit të njoftimit në faqen zyrtare të internetit të
Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë.
d. Konkurimi do të kalojë në dy faza, me vlerësim dosjeje dhe me intervistë të
drejtpërdrejtë.
 Nuk lejohet dorëzimi i dokumentacionit dorazi.
 Kandidati që paraqet mangësi në dokumentacionin e dorëzuar nuk do të merret
në konsideratë nga Komisioni ad hoc.
 Kandidati i cili kalon fazën e parë të vlerësimit të dosjes por që nuk paraqitet në
fazën e dytë, të intervistës me gojë, skualifikohet nga konkurimi.
 Afati që u lihet kandidatëve për të aplikuar është 2 javë kalendarike nga dita e
publikimit të njoftimit në faqen zyrtare të internetit të Universitetit “Ismail
Qemali” Vlorë.
 Afati i fundit i dorezimit te zarfave eshte data 26.11.2018.
 ZARFAT E ARDHUR PAS KËTIJ AFATI NUK DO T’I KALOHEN
KOMISIONIT PËR VLERËSIM.

______________________________________________________________________________________________
Adresa /Adress: Bulevardi Vlore-Skele
Web-site: www.univlora.edu.al
Tel. Fax ++355222288
e-mail: info@univlora.edu.al

