
 

 

 

 

 

I.Universiteti Politeknik i Tiranës, Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe 

Mjedisit, Departamenti i Gjeologjisë shpall vendin e punës për 1 (një) punonjës 

kërkimor-shkencor me kohë të plotë për specialitetet e “Mikropaleontologjisë 

dhe paleontologjisë, kandidatët duhet të plotësojë këto kritere: 

1. Të ketë Diplomë të Nivelit të Dytë “Master i Shkencave” në fushën e 

Gjeologjisë. 

2. Nota mesatare e dy cikleve të studimit të jetë mbi 8.0. 

3. Mesatarja më e lartë e lëndëve të mikropaleontologjisë dhe 

paleontologjisë përbën paërparësi. 

4. Eksperienca të mësimdhënies në lëndët e mikropaleontologjisë dhe 

paleontologjisë përbën përparësi. 

5. Preferohen kandidatët që janë në proces doktorature në këtë fushë. 

II.Departamenti i Klimës dhe Mjedisit shpall 2 (dy) vende pune për punonjës 

kërkimor-shkencor me kohë të plotë në fushën e Klimës / Mjedisit. 

Kriteret e punësimit janë: 

1. Diplomë e Nivelit të Dytë “Master i Shkencave” (preferohet universitet 

publik) në programet e studimit Inxhinieri Mjedisi, Gjeografi. 

2. Nota mesatare e të dy cikleve të studimit mbi 8.0. 

3. Nota mesatare e shkollës së mesme mbi 8.0. 

4. Nota mesatare e gjuhës angleze mbi 8.0. Çdo gjuhë e huaj tjetër përbën 

avantazh. 

5. Vlerësime të mëparshme institucionale (kombëtare/ndërkombëtare)  

në fushat e klimës dhe mjedisit. 

6. Eksperienca të mëparshme pune në lidhje me fushat e klimës dhe 

mjedisit. 

7. Pjesëmarrje në konferenca, publikime shkencore në fushat e klimës dhe 

mjedisit. 

8. Trajnime, kurse, certifikime pasuniversitare në fushat e klimës dhe mjedisit. 

9. Patentë drejtimi automjeti. 

DOKUMENTACIONI DHE AFATI I DORËZIMIT 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë duhet të paraqesin brenda datës 22.11.2019 

pranë Zyrës së Protokollit në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës 

dokumentacionin e mëposhtëm: 

1. Kërkesë me shkrim për aplikim; 

2. Curriculum Vitae; 

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

(Aplikantët qe kane kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë bërë 

njohjen e diplomave nga MASR); 



 

 

 

 

4. Kopje e Diplomës Master i Nivelit të Dytë ose “DOKTOR” të noterizuar, ne 

rast se ka. (Aplikantët që kane kryer studime jashtë shtetit duhet të kenë 

bërë njohjen e diplomave nga MASR); 

5. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit; 

6. Kopje të librezës së punës të noterizuar; 

7. Certifikate kualifikimi dhe trajnimesh të ndryshme (në rast se ka); 

8. Dëshmi e gjuhës e noterizuar; 

9. Raport mjekësor për aftësi në punë; 

10. Dëshmi penaliteti ose formular vetë deklarimi. 

 


