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I. FAKULTETI I EDUKIMIT                 

 
  

Një mësimdhënës Hyrje në psikologji 

 

Psikologji e personalitetit 

    Një mësimdhënës Hyrje në psikologji 

 

Psikologji edukimi 

 

Një asistent/e Hyrje në psikologji 

 

Psikologji e personalitetit 

 

Hyrje në psikologji 

Psikologji edukimi 

 

 

 



 

 

 Një mësimdhënës/e Edukatë qytetare 

 

Metodologji e shkencave shoqërore 

 

Një mësimdhënës/e Edukimi shëndetësor 

 

Edukimi shëndetësor 

     

Një mësimdhënës/e 

 

interpretim në një instrument 

     

Një asistent/e Bazat e shkencave natyrore me met. 

 

Fëmijët dhe mësimi në natyrë 

 

Fëmijët dhe mësimi në natyrë 

 

Një mësimdhënës/e Shkolla dhe komuniteti 

 

Arsimimi gjatë gjithë jetës 

 Një mësimdhënës/e Arsimimi gjatë gjithë jetës 

 

Familja dhe edukimi parashkollor 

 

Vështirësitë në të nxënit 

 

Tendencat bashkëkohore në arsim 

 

Vlerësimi në fëmijërinë e hershme 

 

Dy mësimdhënës/e Njohuri për gjuhën-fonetikë me fonologji 

 

Lojërat gjuhësore në të mësuarit e gj.shqipe 

 

Sintaksë e gjuhës shqipe 

 

Metodologji e gjuhës shqipe 

 

Metodologji e gjuhës shqipe 

 

Një mësimdhënës/e Bazat e shkencave te natyrës me metodologji 

 

Bazat e shkencave te natyrës me metodologji 

 

Fëmijët dhe mësimi në natyre 

 

Fëmijët dhe mësimi në natyre 

 



 

Një mësimdhënës/e Vizatim 

 

Vizatim 

 

Lojëra dhe lodra 

  

Metodologji e arteve figurative 

 

Një mësimdhënës/e 

   Strategjitë e edukimit parashkollor 

  Shkathtësitë e komunikimit me fëmijët 

  Shkathtësitë e komunikimit me fëmijët 

 

Dy asistent/e Shkolla dhe komuniteti 

  Arsimimi gjatë gjithë jetës 

  Vlerësimi në arsim 

  Arsimimi gjatë gjithë jetës 

  Familja dhe edukimi parashkollor 

  Vështirësitë në të nxënit 

  Tendencat bashkëkohore në arsim 

  

Vlerësimi në fëmijërinë e hershme 

 

Një mësimdhënës/e Praktika pedagogjike III 

  

Praktika pedagogjike III 

 

Një asistent/e Edukatë qytetare 

  

Metodologji e shkencave shoqërore 

 

Një mësimdhënës/e Metodologji e edukimit fizik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Një asistent/e Metodologji e edukimit fizik 

  

 Një mësimdhënës/e Komunikimi në edukim 

  

Menaxhim i klasës dhe disiplina 

 

Dy asistent/e Matematikë I 

  Konceptet themelore matematikore 

  Lojërat matematikore 

  

Metodologji e mësimit te matematikes II 

 

Një asistent/e Sintaksë e gjuhës shqipe 

  Metodologji e gjuhës shqipe 

  Njohuri për gjuhën-fonetikë me fonologji 

  

Lojërat gjuhësore në të mësuarit e gj.shqipe 

 

Një asistent/e Vizatim 

  Lojëra dhe lodra 

  

Metodologji e arteve figurative 

 

Një asistent/e Lexim dhe interpretim letrar 

  Metodologji e leximit letrar 

  Dramatizimi dhe shfaqjet me kukulla 

  Letërsi për fëmijë 

  Etnologji me letërsi popullore 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. FAKULTETI I SHKENCAVE  KOMPJUTERIKE 

    Një mësimdhënës  Programim I 

 

 

 

Një mësimdhënës e-governance 

Një mësimdhënës 

 

 

 

Një mësimdhënës 

Dizajnimi i interfejseve dhe Projekti ne Inxhinieri 

Softwerike dhe Web  

 

Dizajn 

Nje asisitent/e Programim I 

 

Nje asisitent/e 

 

Matematika I për Informatikë dhe teori e gjasës dhe teori e 

grafeve 

 

Nje asisitent/e 

Arkitekturë e Kompjuterëve dhe SO, Inxhinieri softwerike e 

avancuar 

Nje asisitent/e 

 

Inxhinierimi softwerik dhe Teknologji e komunikimit ne 

bisnes dhe Kërkime operacionale 

Nje asisitent/e Shkrim Akademik 

Një mësimdhënës             

 

 

Hyrje në grafikën e kompjuterëve, dhe Vizualizimi dhe 

Procesimi i imazheve 

 



 

 

III. FAKULTETI JURIDIK 

 Një mësimdhënës/e  Fillet e se drejtës 

  

 Një mësimdhënës/e  Historia e Instit. shtetërore dhe juridike 

   

Një mësimdhënës/e Ekonomia 

   

Një mësimdhënës/e E drejta civile 

 

  

  Një mësimdhënës/e Sociologjia juridike 

  

Një mësimdhënës/e Gjuhë e huaj gjermane 

    

Një mësimdhënës/e Klinika juridike civile 

 

Një mësimdhënës/e Administrimi lokal 

 

Një asistent/e E drejta ndërkombëtare private 

 

Një mësimdhënës/e E Drejta e Procedurës Civile 

 

Një mësimdhënës/e Metodologji dhe shkrim ligjor 

    Etika Ligjore dhe Profesionale 

 

  

 Një asistent/e Gjuhë e huaj angleze ose gjermane 

  

Një asistent/e Sociologjia Juridik 

 

Një asistent/e Politika Ekonomike 

  

Një asistent/e E drejta Ndërkombëtare Publike 

 



 

 

IV.FAKULTETI EKONOMIK 

 
           Një mësimdhënës/e                  E drejta biznesore 

   dhe një asistent/e 

 

              Dy mësimdhënës/e                  Gjuhë e huaj I (Angl. & Gjermane) 

 

               Një mësimdhënës/e                  Kontabiliteti i menaxhmentit 

 

               Një mësimdhënës/e                  Marketingu 

 

              Një mësimdhënës/e                    Biznesi elektronik 

              dhe një asistent/e      

                

            Një mësimdhënës/e                    Menaxhim i resurseve njerëzore 

              dhe një asistent/e                    

               

           Një mësimdhënës/e                       Mikroekonomia II 

 

           Një mësimdhënës/e                       Biznesi elektronik             

             dhe një asistent/e       

 

          Një mësimdhënës/e                        Menaxhimi i distribuimit            

              dhe një asistent/e                       Menaxhimi i çmimeve 

 

          Një mësimdhënës/e                        E-marketingu         

              dhe një asistent/e       

 

 

 

 

  



 

 

          Një mësimdhënës/e                        Menaxhim i inovacioneve            

              dhe një asistent/e                       Menaxhimi i çmimeve            

                                                                 Menaxhimi i distribuimit 

              

              

          Një mësimdhënës/e                        Menaxhment financiar 

                                                                   Kontabiliteti publik 

 

            Një mësimdhënës/e                        Analiza statistikore financiare          

              dhe një asistent/e                         Analiza e investimeve    

                                                                   Analiza e pasqyrave financiare 

            

            Një mësimdhënës/e                       Menaxhimi i investimeve                  

              dhe një asistent/e   

                  

            Një mësimdhënës/e                       Komunikim biznesi             

              dhe një asistent/e                        Sjellje të konsumatorëve 

 

           Një mësimdhënës/e                       Marketingu ndërkombëtar              

              dhe një asistent/e                       Marketingu i shërbimeve 

 

 

             

                

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 
  

   



 
 

  
 

   
 
 

   
 

                                                                     

             
  
       Kandidatët të cilët paraqiten në konkurs duhet t’i dorëzojnë këto 

dokumente:  

 Kërkesën 

  Biografinë (CV) 

 Kopjen e diplomës  të studimeve themelore, masterit dhe 

doktoraturës, të noterizuar . 

 Certifikatën e lindjes 

 Certifikatën e shtetësisë 

 Dëshmi për punimet shkencore, monografive, teksteve  mësimore, 

publikime në revista ndërkombëtare shkencore ose artistike, 

pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare etj. 

 Dëshmi për përvojën e punës në mësimdhënie dhe profesione tjera 

lidhur me fushën e mësimdhënies. 

 Kandidatët të cilët kanë qenë të angazhuar në UKZ duhet të sjellin 

vetëm kërkesën për angazhim sipas konkursit të shpallur  

Njohja e gjuhës angleze apo ndonjë gjuhe tjetër është përparësi për 

aplikantët   ( për njohjen e gjuhëve të huaja, duhet sjellë dokumente 

kredibile dhe të besueshme për njohjen e gjuhës së huaj). 

Kandidatët që kanë doktoruar ose kanë përfunduar studimet bachelor apo 

master jashtë vendit duhet të sjellin dëshmi për nostrifikimin e diplomës 

përkatëse nga MASHT-i . 

 



 

 

Konkursi i publikuar në ueb-faqen e universitetit për angazhimin e 

përkohshëm të personelit akademik më datë 23.09.2016, vazhdon të jetë i 

hapur deri më datë 13.10.2016. 

Paraqitja e dokumenteve bëhet në Zyrën e  protokolit në Rektorat. 

Aplikacionet e arritura pas afatit dhe ato të pakompletuara  - të pa 

nostrifikuara nga MASHT-i nuk do të merren në shqyrtim. 

Konkursi mbyllet ditën e enjte më date 13.10.2016 në orën 16.00 

Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në web faqen zyrtare të 

universitetit: 

http://www.uni-gjilan.net 

 

 

http://www.uni-gjilan.net/

