
I. Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike, shpall 1 (një) vend 

pune për specialist IT me kohë të plotë; 

 

Kandidatët për specialist IT në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike, duhet të plotësojnë këto 

kritere: 

a) Të ketë arsim të lartë në degët Informatikë, Shkenca Komputerike, (ose në degë të 

ngjashme); 

b) Të ketë eksperiencë relevante të paktën 1 vit. 

 

II. Universiteti Politeknik i Tiranës, shpall 2 (dy) vende vakante në pozicionin 

“Bibliotekar” pranë Sektorit të Digjitimit në Bibliotekën Shkencore si më poshtë: 

Kandidatet duhet të plotësojnë këto kritere: 

1. Të zotërojë diplomë të nivelit “Master i Shkencave” ose diplomë ekuivalente me të, në 

shkenca shoqërore; 

2. Të njohë një gjuhë të huaj, preferohet gjuha angleze dhe italiane, e provuar me dëshmi; 

3. Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 3 (tre) vjet; 

4. Të njohë në nivelin shumë të mirë programet bazë të kompjuterit të provuara me 

dëshmi; 

5. Të ketë aftësi të mira komunikimi, aftësi të punës në grup; 

6. Të mos jetë marrë ndaj tyre masë disiplinore e largimit nga puna; 

7. Të njohin shumë mirë legjislacionin në fuqi, preferohet atë në bibliotekonomi. 

 

 

II.  DOKUMENTACIONI DHE AFATI I DORËZIMIT 

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 21.07.2021 pranë Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës dokumentacionin e sipërcituar. 

1. Letër motivimi; 

2. Jetëshkrimin (CV) sipas formatit standard; 

3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit; 

4. Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar; (Aplikantët që 

kanë kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë bërë njohjen e diplomave nga MASR); 

5. Fotokopje të librezës së punës të noterizuar; 

6. Vetëdeklarimin e gjendjes gjyqësore; 

7. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  

8. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, 

vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin e paraqitur. 

 

 

 

 

 

 

 


