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UNIVERSITETI  "FAN S. NOLI", KORÇË 

DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE, KOMUNIKIMIT DHE 

PROMOCIONIT 

 

Nr.______prot                                                                         Korçë, më ____/ ____/ 2018 

 

 

NJOFTIM 

 

Bazuar në ligjin nr. 80/2015 datë 22.07.2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, neni 64, pika 1, 

Statutin e Universitetit, neni 40, pikat 1 dhe 4, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë shpall 

konkurs për personel akademik  si më poshtë : 

A- FAKULTETI I BUJQËSISË 

1. Personel akademik me kohë të plotë (me kontratë me afat të caktuar), 

kategoria “Lektor”, pranë Departamentit të Agroushqimit në fushën e 

Mjekësisë Veterinare  (një vend). 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë : 

• Të ketë përfunduar studimet universitare në universitetet brenda ose jashtë 

vendit në shkencat e Mjekësisë Veterinare. 

• Të ketë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8 dhe të 

lëndëve të specialitetit mbi 8. 

• Të ketë diplomë “Doktor i Shkencave” në fushën përkatëse (në pamundësi 

duhet të ketë përfunduar “Master Shkencor” në fushën përkatëse me notë 

mesatare mbi 8). 

• Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur 

dhe vërtetuar me dëshmi nga UT ose institucione të njohura ndërkombëtare.  

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.       

     Kritere të veçanta që duhet të plotësojë kandidati janë : 

• Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në fushën e 

Mjekësisë Veterinare. 

• Preferohen kandidatët që kanë fituar gradë ose titull shkencor jashtë vendit. 

• Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në universitete 

të njohura jashtë vendit. 

• Preferohen kandidatët që kanë përvojë në mësimdhënien universitare në lëndët 

që do të mbulojnë si dhe në fushat sipas specialitetit. 
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• Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë 

vendit në fushën përkatëse. 

• Preferohen kandidatët që kanë bërë publikime në fushën e specialitetit 

përkatës. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm : 

a- Kërkesë për aplikim për vendin e punës. 

b- Curriculum vitae. 

c- Fotokopje të diplomave dhe listave të notave të noterizuara. 

d- Fotokopje të kartës së identitetit. 

e- Fotokopje të diplomës/certifikatës së gjuhës së huaj dhe të kualifikimeve të tjera 

të noterizuara. 

f- Fotokopje të librezës së punës ose vërtetime për punën e kryer më parë, nëse ka. 

g- Vlerësim nga punëdhënësi i fundit, nëse ka qenë i punësuar. 

h- Vetëdeklarim mbi gjendjen gjyqësore. 

i- Deklaratë nga kandidati aplikues për konfliktin e interesit. 

j- Diplomat, certifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, 

të shoqërohen me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga MARS, sipas përcaktimit 

të ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015, neni 92, pika 3. 

Dokumentet do të dërgohen në rrugë postare, në adresën: Universiteti “Fan S. Noli” 

Korçë, Shëtitorja “Rilindasit” 

Dokumentet do të dorëzohen brenda 10 ditëve kalendarike nga data e publikimit të 

njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

Shpallja e fituesit do të bëhet brenda 7 ditëve nga përfundimi i dorëzimit të dokumenteve.  

Kandidatët që plotësojnë kriteret, do t’i nënshtrohen edhe një interviste njohëse përpara 

komisionit të vlerësimit. 

2. Personel akademik me kohë të plotë (me kontratë me afat të caktuar), 

kategoria “Lektor”, pranë Departamentit të Agroushqimit në fushën e 

Biologji-Kimisë  (një vend). 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë : 

• Të ketë përfunduar studimet universitare në universitetet brenda ose jashtë 

vendit në shkencat e Biologji-Kimisë. 

• Të ketë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8 dhe të 

lëndëve të specialitetit mbi 8. 

• Të ketë diplomë “Doktor i Shkencave” në fushën përkatëse (në pamundësi 

duhet të ketë përfunduar “Master Shkencor” në fushën përkatëse me notë 

mesatare mbi 8). 

• Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur 

dhe vërtetuar me dëshmi nga UT ose institucione të njohura ndërkombëtare.  

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.       

     Kritere të veçanta që duhet të plotësojë kandidati janë : 
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• Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në fushën e 

Biologji-Kimisë. 

• Preferohen kandidatët që kanë fituar gradë ose titull shkencor jashtë vendit. 

• Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në universitete 

të njohura jashtë vendit. 

• Preferohen kandidatët që kanë përvojë në mësimdhënien universitare në lëndët 

që do të mbulojnë si dhe në fushat sipas specialitetit. 

• Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë 

vendit në fushën përkatëse. 

• Preferohen kandidatët që kanë bërë publikime në fushën e specialitetit 

përkatës. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm : 

a- Kërkesë për aplikim për vendin e punës. 

b- Curriculum vitae. 

c- Fotokopje të diplomave dhe listave të notave të noterizuara. 

d- Fotokopje të kartës së identitetit. 

e- Fotokopje të diplomës/certifikatës së gjuhës së huaj dhe të kualifikimeve të tjera 

të noterizuara. 

f- Fotokopje të librezës së punës ose vërtetime për punën e kryer më parë, nëse ka. 

g- Vlerësim nga punëdhënësi i fundit, nëse ka qenë i punësuar. 

h- Vetëdeklarim mbi gjendjen gjyqësore. 

i- Deklaratë nga kandidati aplikues për konfliktin e interesit. 

j- Diplomat, certifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të 

shoqërohen me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga MARS, sipas përcaktimit të 

ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015, neni 92, pika 3. 

Dokumentet do të dërgohen në rrugë postare, në adresën: Universiteti “Fan S. Noli” 

Korçë, Shëtitorja “Rilindasit” 

Dokumentet do të dorëzohen brenda 10 ditëve kalendarike nga data e publikimit të 

njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

Shpallja e fituesit do të bëhet brenda 7 ditëve nga përfundimi i dorëzimit të dokumenteve.  

Kandidatët që plotësojnë kriteret, do t’i nënshtrohen edhe një interviste njohëse përpara 

komisionit të vlerësimit. 

3. Personel akademik me kohë të plotë (me kontratë me afat të caktuar), 

kategoria “Lektor”, pranë Departamentit të Agroushqimit në fushën e 

Bioteknologjisë  (një vend). 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë : 

• Të ketë përfunduar studimet universitare në universitetet brenda ose jashtë 

vendit në shkencat e Bioteknologjisë. 

• Të ketë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8 dhe të 

lëndëve të specialitetit mbi 8. 
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• Të ketë diplomë “Doktor i Shkencave” në fushën përkatëse (në pamundësi 

duhet të ketë përfunduar “Master Shkencor” në fushën përkatëse me notë 

mesatare mbi 8). 

• Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur 

dhe vërtetuar me dëshmi nga UT ose institucione të njohura ndërkombëtare.  

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.       

     Kritere të veçanta që duhet të plotësojë kandidati janë : 

• Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në fushën e 

Bioteknologjisë. 

• Preferohen kandidatët që kanë fituar gradë ose titull shkencor jashtë vendit. 

• Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet universitare në universitete 

të njohura jashtë vendit. 

• Preferohen kandidatët që kanë përvojë në mësimdhënien universitare në lëndët 

që do të mbulojnë si dhe në fushat sipas specialitetit. 

• Preferohen kandidatët që kanë kryer kurse ose kualifikime brenda dhe jashtë 

vendit në fushën përkatëse. 

• Preferohen kandidatët që kanë bërë publikime në fushën e specialitetit 

përkatës. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm : 

k- Kërkesë për aplikim për vendin e punës. 

l- Curriculum vitae. 

m- Fotokopje të diplomave dhe listave të notave të noterizuara. 

n- Fotokopje të kartës së identitetit. 

o- Fotokopje të diplomës/certifikatës së gjuhës së huaj dhe të kualifikimeve të tjera 

të noterizuara. 

p- Fotokopje të librezës së punës ose vërtetime për punën e kryer më parë, nëse ka. 

q- Vlerësim nga punëdhënësi i fundit, nëse ka qenë i punësuar. 

r- Vetëdeklarim mbi gjendjen gjyqësore. 

s- Deklaratë nga kandidati aplikues për konfliktin e interesit. 

t- Diplomat, certifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të 

shoqërohen me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga MARS, sipas përcaktimit të 

ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015, neni 92, pika 3. 

Dokumentet do të dërgohen në rrugë postare, në adresën: Universiteti “Fan S. Noli” 

Korçë, Shëtitorja “Rilindasit” 

Dokumentet do të dorëzohen brenda 10 ditëve kalendarike nga data e publikimit të 

njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

Shpallja e fituesit do të bëhet brenda 7 ditëve nga përfundimi i dorëzimit të dokumenteve.  

Kandidatët që plotësojnë kriteret, do t’i nënshtrohen edhe një interviste njohëse përpara 

komisionit të vlerësimit. 
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B- FAKULTETI  I  EDUKIMIT  DHE  FILOLOGJISË 

1. Personel akademik me kohë të plotë (me kontratë me afat të caktuar), 

kategoria “Lektor”, pranë Departamentit të Edukimit në fushën e 

Foshnjërisë dhe Fëmijërisë së Hershme  (një vend). 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojë kandidati janë : 

• Të ketë përfunduar studimet universitare në fushën e mësuesisë. 

• Të ketë mesatare të përgjithshme të studimeve universitare mbi 8,5. 

• Të ketë diplomë “Doktor i Shkencave” në fushën përkatëse (në pamundësi 

duhet të ketë përfunduar “Master Shkencor” në fushën përkatëse me notë 

mesatare mbi 8,5). 

• Kandidati duhet të zotërojë të paktën një gjuhë të huaj perëndimore të mbrojtur 

dhe vërtetuar me dëshmi nga UT ose institucione të njohura ndërkombëtare.  

• Të mos jetë i dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata.       

     Kritere të veçanta që duhet të plotësojë kandidati janë : 

• Preferohen kandidatët që kanë përvojë në mësimdhënien universitare në 

universitete të njohura zyrtarisht nga MASR. 

• Të kenë përvojë drejtuese në arsim. 

• Preferohet që fusha e ekspertizës të lidhet me moshën e hershme shkollore. 

• Preferohen kandidatë me përvojë pune si mësimdhënës në arsimin 

parashkollor. 

• Preferohen kandidatë që zotërojnë programet bazë të kompjuterit. 

• Prferohen kandidatë që kanë aftësi të mira komunikuese dhe të punës në grup. 

Kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin e mëposhtëm : 

a- Kërkesë për aplikim për vendin e punës. 

b- Curriculum vitae. 

c- Fotokopje të diplomave dhe listave të notave të noterizuara. 

d- Fotokopje të kartës së identitetit. 

e- Fotokopje të diplomës/certifikatës së gjuhës së huaj dhe të kualifikimeve të tjera 

të noterizuara. 

f- Fotokopje të librezës së punës ose vërtetime për punën e kryer më parë, nëse ka. 

g- Vlerësim nga punëdhënësi i fundit, nëse ka qenë i punësuar. 

h- Vetëdeklarim mbi gjendjen gjyqësore. 

i- Deklaratë nga kandidati aplikues për konfliktin e interesit. 

j- Diplomat, certifikatat, gradat dhe titujt e fituar në institucione të huaja arsimore, të 

shoqërohen me vërtetimin e njohjes dhe njësimit nga MARS, sipas përcaktimit të 

ligjit nr. 80/2015 datë 22.07.2015, neni 92, pika 3. 

Dokumentet do të dërgohen në rrugë postare, në adresën: Universiteti “Fan S. Noli” 

Korçë, Shëtitorja “Rilindasit” 

Dokumentet do të dorëzohen brenda 10 ditëve kalendarike nga data e publikimit të 

njoftimit në Buletinin e Njoftimeve Publike. 

Shpallja e fituesit do të bëhet brenda 7 ditëve nga përfundimi i dorëzimit të dokumenteve.  
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Kandidatët që plotësojnë kriteret, do t’i nënshtrohen edhe një interviste njohëse përpara 

komisionit të vlerësimit. 

 

 

 

 

                                                                                             REKTORI 

                                                         Prof. dr. Ali Jashari 
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