
        

Njoftim për shpallje të vendeve të lira  për personel akademik të ftuar në 

Fakultetin e  Inxhinierisë Mekanike, për programet e studimit të ciklit të dytë 

Master për vitin akademik 2019 - 2020. 

                                                                                                    

Fakulteti i Inxhinierise Mekanike shpall kërkesat dhe kriteret për personel 

akademik të ftuar  në programet e studimit të ciklit të dytë Master për vitin 

akademik 2019 – 2020, si më poshtë: 

 

Departamenti i Prodhim Menaxhimit 

 

I.  Grupi mësimor shkencor i Menaxhimit Industrial dhe Inxhinierisë  

Ekonomike 

1.  Lënda: E drejte Biznesi (MSc. Inxhinieri Ekonomike) 

 

Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët  për këtë lëndë janë: 

                                                                                                                       

1. Të ketë kryer studimet e larta në fushat e Shkencave Juridike, në 

vend ose në fakultete analoge jashtë vendit, në sistemin e 

studimeve 4 (katër) vjeçar ose në sistemin e studimeve 3+2 (Master 

Shkencor). 

2. Të ketë eksperiencë pune në fushën e mësimdhënies. 

3. Të zotërojë një gjuhë të huaj, me dëshmi apo certificatë  

(preferohet anglisht). 

4. Preferohen kandidatët me grada shkencore. 

 

Të gjithë kandidatët e interesuar duhet të paraqesin brenda datës 8 Nëntor 

2019 pranë Departamentit  të  Prodhim Menaxhimit dokumentat e 

mëposhtëm: 

1. Kërkesë me shkrim për aplikim 

2. CV ( Curriculum Vitae) 

3. Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar.( 

Aplikantët qe kanë kryer studime jashte shtetit duhet te kenë bere 

njohjen e diplomave nga MAS). 

4. Kopje e diplomës “Master i Nivelit të dyte”,ose ” Doktor” apo tituj të 

tjerë akademikë,  të noterizuar në rast se ka. ( Aplikantet që kane kryer 

studime jashtë shtetit duhet të kenë bëre njohjen e diplomave nga 

MAS). 

5. Fotokopje të pasaportes ose kartës së identitetit. 

6. Çertifikata kualifikimi dhe trainimesh te ndryshme ( në rast se ka). 

7. Dëshmi të gjuhës së huaj. 

8. Kopje të librezës së punës ose vërtetim nga qendra e punës ( nëse janë 

në marrëdhenie pune). 

9. Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi. 


