
I.Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Departamenti i Sistemeve Elektrike të Fuqisë kërkon të punësojë 1 

(një) personel akademik me kohë të plotë të kategorisë Asistent Lektor. 

 

Kriteret përcaktuese janë si  më poshtë: 

1. Kandidati duhet të ketë përfunduar studimet e ciklit të dytë Master Shkencor në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjitik, ose studimet e 

ciklit 5-vjeçar në Inxhinieri Elektrike, drejtimi Energjitik. 

2. Nota mesatare (ose e ponderuar) e diplomës ose e secilës nga diplomat e veçanta, në varësi të programit të studimit të jetë mbi 8.5. 

3. Nota mesatare në lëndët Matematikë, Fizikë dhe Elektroteknikë të jetë mbi 8.5. 

4. Grada/Titulli përbën avantazh.  

5. Të zoterojë një gjuhë të huaj me dëshmi (preferohet anglishja). 

 

Kritere të tjera: 

1. Kandidati preferohet të ketë gradën Doktor i Shkecave, ose të jetë i rregjistruar në shkollë doktorate. 

2. Preferohet të ketë eksperiencë pune në sektorin elektroenergjetik, eksperiencë në mësimdhënie dhe aktivitet kërkimor shkencor në 

fushën përkatëse. 

3. Preferohet të ketë qenë drejtues dhe pjesëmarrës në projekte të ndryshme në përputhje me fushën e ekspertizës. 

4. Të ketë aftësi komunikuese për transmetimin e njohurive të domosdoshme tek studentët. 

 

II.Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, Departamenti i Burimeve të Energjisë shpall 1 (një) vend pune 

për personel akademik me kohë të plotë të kategorisë asistent lektor në fushën e Inxhinierisë së Shpimit të Puseve. 

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere: 

1. Të ketë mbaruar studimet e nivelit Master Shkencor/DIND (ShPU-ja përbën përparësi) me notë mesatare mbi 8.00/10.00 në:  

− Degën “Inxhinieri Nafte dhe Gazi” / “Inxhinieri e Burimeve të Energjisë”,   FGjM –UPT (ka përparësi); 

− Degën “Inxhinieri Matematike” / “Inxhinieri Fizike”, FIMF-UPT; 

− Degën “Fizikë” apo “Matematikë”, FShN-UT. 

2. Kandidati duhet të zoterojë një gjuhë të huaj perëndimore (Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht, Italisht) të mbrojtur dhe të vërtetuar me 

dëshminë përkatëse. Preferohet gjuha angleze. 

3. Të njohë dhe përdorë lehtësisht programet standarde të paketës Microsoft Office, ACAD si dhe programe/softe të tjera specifike 

profesionale. 

4. Preferohet të ketë përvojë pune (me përparësi në Sektorin e Industrisë së Naftës). 

5. Veprimtaria Shkencore dhe Botime të tilla janë përparësi. 

 

III.Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Departamenti i Gjeodezisë shpall 1 (një) vend pune për personel 

akademik me kohë të plotë të kategorisë asistent lektor për lëndën “Hidrografi”. 

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kritere: 

KRITERE KUALIFIKUESE: 

1. Të jetë diplomuar në degën “Gjeodezi”, në ciklin Master Shkencor ose sistemi i integruar 5-vjeçar, në FIN të UPT ose në Universitete 

Analoge të Huaja (diplomat duhet të jenë njohur nga MASR); 

2. Nota mesatare e përgjithshme e ponderuar e studimeve të larta të të dy cikleve apo të ciklit të integruar të jetë së paku 80/100; 

3. Të zotërojë një gjuhë të huaj (Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht), me dëshmi apo çertifikatë. 

 

  KRITERE VLERËSUESE: 

1. Tituj shkencore/akademikë; 

2. Nota mesatare; 

3. Përvojë pune si personel akademik pranë një Universiteti të njohur zyrtarisht nga MASR; 

4. Të demostrojë me dokumenta eksperiencën në disiplinën për të cilën konkuron; 

5. Intervista nga komisioni vlerësues. 

DOKUMENTACIONI DHE AFATI I DORËZIMIT 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë duhet të paraqesin brenda datës 08.10.2021 pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e Universitetit 

Politeknik të Tiranës, dokumentacionin e mëposhtëm: 

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 noterizuara; (Aplikantët që kanë kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë bërë 

njohjen e diplomave nga MASR); 

5. Kopje e Diplomës Master i Nivelit të Dytë ose “DOKTOR” të noterizuar, në rast se ka. (Aplikantët që kanë kryer studime jashtë shtetit 

duhet të kenë bërë njohjen e diplomave nga MASR); 

6. Fotokopje të librezës së punës të noterizuar; 

7. Vetëdeklarimin e gjendjes gjyqësore; 

8. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  



9. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të përmendura në jetëshkrimin 

e paraqitur; 

10. Dëshminë e gjuhës së huaj të noterizuar. 

 


