
I. Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Departamenti i Hidraulikës dhe Hidroteknikës kërkon të punësojë 

1 (një) personel akademik me kohë të plotë. 

KRITERE KUALIFIKUESE 

1. Të ketë përfunduar studimet e larta në degën Hidroteknikë në ciklin Master Shkencor ose diplomën e studimeve 5-vjeçare në Fakultetin e 

Inxhiniertisë së Ndërtimit (UPT), apo fakultete të huaja analoge. 

2. Kandidati/tja duhet të ketë notë mesatare të përgjithshme të ponderuar të studimeve të larta në të dy ciklet apo të ciklit të integruar së paku 

80/100. 

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

 

KRITERE VLERËSUESE 

1. Nota mesatare.  

2. Përvojë pune në mësimdhënie në fushën e Hidraulikës dhe Hidroteknikës pranë një Universiteti të njohur zyrtarisht nga MASR. 

3. Tituj shkencor / Akademik. 

4. Kurse kualifikimi brenda dhe jashtë vendit. 

5. Intervista nga komisioni vlerësues. 

DOKUMENTACIONI DHE AFATI I DORËZIMIT 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë duhet të paraqesin brenda datës 17.09.2021 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. Fotokopje të librezës së punës të noterizuar; 

6. Vetëdeklarimin e gjendjes gjyqësore; 

7. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  

8. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, dëshminë e gjuhës së huaj, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të 

përmendura në jetëshkrimin e paraqitur. 

 

II.Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Departamenti i Mekanikës së Strukturave kërkon të punësojë 2 

(dy) personel ndihmës akademik (laborant me arsim të lartë) me kohë të plotë. 

Kriteret e propozuara për kandidatët janë si më poshtë: 

1. Të jetë Diplomuar në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit ose në fakultete të huaja analoge në degët Ndërtim, Hidroteknikë (Diplomë 

Master Shkencor ose cikli 5-vjecar). 

2. Të ketë njohuri të mira të programeve kompjuterike si Autocad, Word, Excel etj. 

3. Të ketë eksperiencë në lidhe me procedurat e zhvillimit të provave laboratorike. 

 

- Preferohen kandidatët me njohuri të mira të gjuhëve të huaja si anglisht, frëngjisht, italisht, gjermanisht etj. 

 

- Konkursi do të jetë i organizuar në dy pjesë: 

 

1. Vlerësimi i dosjeve me dokumentat e kandidatëve  

2. Intervista me kandidatët  

 

DOKUMENTACIONI DHE AFATI I DORËZIMIT 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë duhet të paraqesin brenda datës 15.09.2021 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. Fotokopje të librezës së punës të noterizuar; 

6. Vetëdeklarimin e gjendjes gjyqësore; 

7. Vërtetim të gjendjes shëndetësore;  

8. Çdo dokumentacion tjetër që vërteton trajnimet, dëshminë e gjuhës së huaj, kualifikimet, arsimin shtesë, vlerësimet pozitive apo të tjera të 

përmendura në jetëshkrimin e paraqitur. 
 

 


