
 

Universiteti Politeknik i Tiranës, shpall vendet vakant si më poshtë: 

 

I. Specialist të Sektorit të Auditit pranë Rektoratit të UPT: 

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere: 

 

1. Të ketë mbaruar studimet universitare për Ekonomik ose Juridik në Universitetin e 

Tiranës. 

 

2. Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet  në sektorin publik. 

 

3. Të zoterojë të mbrojtur me dëshmi titullin ”Auditues i Brendshëm në Sektorin Publik” 

 

4. Të njohë një nga gjuhët e huaja, anglishtja do të përbënte avantazh.  

 

5. Të mos jetë në ndjekje penale. 

 

6. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup. 

 

7. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.  

II. Specialist në Drejtorinë e Kurrikulave Sektori i Procesit mësimor Cikli I, II pranë 

Rektoratit të UPT: 

 

Kandidati duhet të plotësojë këto kritere: 

 

1. Të ketë mbaruar studimet e larta preferohet në fushat inxhinierike. 

 

2. Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet. 

 

3. Të ketë njohuri të përdorimit të kompjuterit dhe të programeve kompjuterike. 

 

4. Të njohë një nga gjuhët e huaja, anglishtja do të përbënte avantazh.  

 

5. Të mos jetë në ndjekje penale. 

 

6. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup. 

 

7. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.  

 

 

 

III. Specialist të IT në Drejtorinë e Shërbimeve dhe Blerjeve pranë Rektoratit të UPT: 

 

Kandidatet duhet të plotësojë këto kritere: 

 

 

1. Të ketë mbaruar Fakultetin e Teknologjisë së Informacionit. 

 

2. Të ketë eksperiencë pune mbi 3 vjet menaxhim dhe mirëmbajtje rrejti. 

 

3. Të njohë një nga gjuhët e huaja, anglishtja do të përbënte avantazh.  

 

4. Të mos jetë në ndjekje penale. 

 

5. Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe aftësi për të punuar në grup. 

 

6. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna.  
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Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin brenda datës 12.06.2015 pranë Zyrës së Burimeve 

Njerëzore në Rektoratin e Universitetit Politeknik të Tiranës këto dokumenta: 

 

1. Kërkesë me shkrim për aplikim. 

2. Curriculum Vitae. 

3. Fotokopje të pasaportës ose kartës së identitetit. 

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

5. Dëshmi të njohurive kompjuterike dhe të trainimeve të ndryshme. 

6. Kopje të librezës së punës të noterizuar. 

7. Një rekomandim pune. 

8. Dëshmi të gjuhës së huaj të noterizuar. 

9. Raport mjekoligjor për aftësi në punë. 

10. Dëshmi penaliteti ose formular vetëdeklarimi; 

 

 


