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(dy) vende pune si më poshtë. 

I. Specialist i Sigurimit të Brendshëm të Cilësisë, ALUMNI dhe Karrierës duhet të 

plotësojë këto kritere: 

1. Të ketë mbaruar, së paku Master Profesional, në një nga programet e 

studimit të Fakultetit të Gjeologjisë dhe Minierave ose në një nga programet e 

studimit që ofron Universiteti Politeknik i Tiranës. Masteri i Shkencave përbën 

përparësi; 

2. Të njohë Kornizën Shqiptare të Kualifikimit dhe të ketë njohuri për procesin e 

sigurimit të brendshëm të cilësisë, në kuadër të akreditimit institucional dhe të 

programeve të studimit; 

3. Të ketë njohuri për programet e studimit që ofron Fakulteti i Gjeologjisë dhe i 

Minierave dhe të informojë nxënësit të cilët kanë përfunduar studimet në ciklin 

e arsimit të mesëm për programet e studimit që ofron fakulteti, kriteret e 

pranimit si dhe politikat e institucionit; 

4. Të jetë në gjendje të këshillojë studentët që diplomohen në një program të 

Ciklit të Parë, mbi mundësinë e studimeve në një program të Ciklit të Dytë në 

FGJM, UPT apo universitete të tjera, brenda dhe jashtë vendit; 

5. Të njohë tregun e punësimit të specialisteve që mbarojnë studimet në FGJM 

dhe të mbajë lidhje të vazhdueshme me kompanitë e ndryshme, brenda dhe 

jashtë vendit, duke analizuar kërkesat e tyre për forca pune; 

6. Të mbajë kontakte me alumnit si dhe të mbajë të dhënat e punësimit për 

studentët e diplomuar në FGJM; 

7. Të ketë mbrojtur një gjuhë të huaj të Bashkimit Evropian. Gjuha Angleze 

përbën përparësi. 

8. Të njohë programet bazë të kompjuterit. 

II. Specialist i IT, duhet të plotësojë këto kritere: 

1. Të ketë mbaruar, së paku ciklin e Parë, Bachelor, në një nga programet e 

studimit “Inxhinieri Gjeoinformatike” të Fakultetit të Gjeologjisë dhe të Minierave 

ose në një nga programet që ofron Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit të 

UPT-së, ose të një fakulteti homolog, jashtë shtetit. Studimet Master përbëjnë 

përparësi. 

2. Të jetë i aftë të mirëmbajë rrjetin kompjuterik dhe telefonik të Fakultetit, të 

instalojë dhe konfigurojë të gjitha pajisjet fundore të userave dhe aplikacionet 

në kompjutera; 

3. Të jetë i aftë të konfigurojë pajisjet e rrjetit (Routers, switches, etj.), të 

mirëmbajë faqen/faqet web të Fakultetit si dhe e-mail-et përkatëse me këtë 

domain; 



4. Të jetë i aftë të organizojë, menaxhojë dhe mirëmbajë platformën e mësimit 

online të Fakultetit, në bashkëpunim me punonjësit e IT të UPT-së dhe njësive 

kryesore të tij; 

5. Të ketë mbrojtur një gjuhë të huaj të Bashkimit Evropian. Gjuha Angleze 

përbën përparësi. 

 DOKUMENTACIONI DHE AFATI I DORËZIMIT 

Të gjithë kandidatët që aplikojnë duhet të paraqesin brenda datës 28.04.2021 

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. 

 
 


