
 

 

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

Mjedisit shpall 2 (dy) vende pune si më poshtë. 

I. Departamenti i Ekonomisë Ujore dhe Energjive të Rinovueshme shpall 

konkursin për 1 (një) vend të lirë pune, staf akademik. Kandidati duhet të 

plotëojë këto kritere: 

1. Të këtë formim universitar (Bachelor dhe Master i Shkencave) në 

Hidroteknikë dhe Hidraulikë, ose Hidrologji dhe Burime Ujore. 

2.  Preferohen kanditatët që kanë diplomë “Master i Shkencave” në 

Hidrologji. 

3. Të ketë notë mesatare (Bachelor + Master i Shkencave) mbi 8:00. 

4. Të ketë njohuri të mira në përdorimin e software-ve hidrologjikë (HEC-

HMS, MIKE SHE), software-ve hidraulikë (HEC-RAS, SOBEK, MIKE 11 &21), të 

software-ve të ruajtjes dhe përpunimit të të dhënave (HEC-DSS) dhe GIS. 

5. Të ketë njohuri të mira të gjuhës angleze, të dokumentuar me dëshmi 

përkatëse, së paku niveli B2.  

6. Preferohen kandidatët që kanë njohuri në programim. 

7. Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup. 

 

II. Departamenti i Klimës dhe Mjedisit,  shpall konkursin për plotësimin e 1 (një) 

vendi të lirë pune, staf akademik, Kandidati duhet të plotësojë këto kritere: 

1. Të këtë formim universitar (Bachelor dhe Master i Shkencave) në 

Gjeografi, Gjeo-Informatikë. 

2.  Preferohen kanditatët që kanë diplomë “Master i Shkencave” në 

Remote Sensing. 

3. Të ketë notë mesatare (Bachelor + Master i Shkencave) mbi 8:00. 

4. Të ketë njohuri të  mira në: 1. Përdorimin e modeleve të parashikimit 

meteo që përdorin të dhëna satelitore; 2. Leximin e imazheve satelitore 

përmes kanaleve si valët infrared, mikrovalët, imazhet RGB, etj; 3. 

Sistemet e Informacionit Gjeografik GIS; 4. Menaxhimin dhe përpunimin e 

të dhënave meteo; 5. Njohuri mbi analizat statistikore. 

5. Njohuri të mira të gjuhës angleze, të dokumentuar me dëshmi përkatëse, 

së paku niveli B2, preferohet gjuha angleze në nivelin C1. 

6. Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup. 

 

DOKUMENTACIONI DHE AFATI I DORËZIMIT 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë duhet të paraqesin brenda datës 30.04.2021 

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. 

 
 


