


 

 

 

 

 

II. FAKULTETI EKONOMIK  

 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin veror për   
Grup lëndësh nga fusha e Marketingut  

 

III. FAKULTETI JURIDIK 

 
Një mësimdhënës/e për semestrin 

veror  për grup  lëndësh:  

E drejta e procedures civile- pjesa e posaçme, E drejta e pronësisë 

intelektuale    

Një mësimdhënës/e për semestrin 

dimëror  për lëndët 
E drejta civile 

Një mësimdhënës/e për semestrin 

veror për lëndët 
E drejta  familjare dhe trashigimore  

Një mësimdhënës/e për semestrin 

veror për lëndët 
E drejta e procedures civile, E drejta sendore  

Një mësimdhënës/e për semestrin 

dimëror  për lëndët 
Kriminologji me penologji, Mjekësi ligjore,Taktika kriminalistike 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror  dhe veror për lëndët 

E drejta kushtetuese , Gjygjësia kushtetuese, E drejta e punes, E drejta 

kushtetuese pozitive, E drejta kushtetuese evropiane, sistemet 

elektorale 

 

 
IV. FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE  

 

 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror  dhe veror për 

lëndët 

Sistemet e shpërndara , Shërbimet e bazuara në web, Siguria në 

internet    

Një asistent/e për semestrin 

dimërordhe veror për lëndët Programim 1 , Programimi 2;   

 

V. FAKULTETI I SHKENCAVE APLIKATIVE 

PROGRAMI MATEMATIKË ARSIMORE 

 

Një mësimdhënës/e  për lëndët 
Matematikë logjike me teorinë e bashkësive, Algjebra 

Një mësimdhënës/e  për lëndët 
Hyrje në matematikë ,  Softuer aplikativ në matematikë 

Një asistent/e për lëndët Softuer aplikativ në matematikë, Sistemet operative dhe arkitektura e 

kompjuterëve dhe kompjuteristikë 



 

 

 

VI. PROGRAMI MASTER E-QEVERISJE  

Një asistent/e për lëndët 

Menaxhimi dhe ruajtja e informacionit, Parimet e sistemeve 

informative, Siguria dhe krimet kibernetike, Arkivimi dixhital ne 

sistemet e informimit, Programimi dhe E-Qeverisja, Databaza për                

E-Qeverisje  

Një asistent/e për lëndët 
Kompjuteristikë, Informatika sociale, Sistemet virtual, Programet 

aplikative në E-Qeverisje, Zhvillimet në cloud 

 

I. PROGRAMI MASTER QEVERISJA LOKALE DHE SHOQËRIA 

DEMOKRATIKE 

 

Një asistent/e për lëndët 

(Semestri dimëror dhe 

veror) 

Menaxhimi në qeverisjen lokale, Shërbimet publike dhe zhvillimi 

ekonomik lokal 

Një asistent/e për lëndët 

(Semestri dimëror dhe veror) 

Hartimi i akteve nënligjore si dhe komunikimi permes shkresave dhe 

parashtresave në administratën lokale, E drejta administrative e 

avansuar 

Një asistent/e për lëndët 

(Semestri dimëror dhe veror) 

Etika dhe transparenca në administratën lokale, Bashkëpunimi 

ndërkomunal dhe rajonal, Praktikat dhe modelet e mira të pushtetit 

local, Qeverisja lokale në rajon, Metodologjia e kërkimit shkencor, si 

dhe Praktika e Gjykatës Evropianë për të Drejtat e Njeriut (Fakulteti 

Juridik Bachellor) 

Një asistent/e për lëndët 

(Semestri dimëror dhe veror) Roli i mediave në qeverisjen lokale 

 

 

 

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

 Kërkesën; 

 Biografinë (CV); 

 Kopjen e diplomës së studimeve themelore, masterit dhe doktoraturës, të noterizuar  

 Certifikatën e lindjes; 

 Certifikatën e shtetësisë; 

 Dëshmi për punimet shkencore, monografitë, tekstet mësimore, publikimet në revista 

ndërkombëtare shkencore ose artistike, pjesëmarrje aktive në konferencat kombëtare dhe 

ndërkombëtare etj; 

 Dëshmi për përvojën e punës në mësimdhënie dhe profesione të tjera lidhur me fushën e 

mësimdhënies; 

 Kandidati i cili konkurron në një njësi akademike në disa pozita i paraqet vetëm një palë 

dokumente; nëse konkurron në disa njësi akademike atëherë paraqet dokumente për secilën 

njësi akademike veç e veç 

 Dokumentacioni i dorëzuar nuk kthehet. 

 

Gjatë përzgjedhjes do të kenë përparësi kandidatët të cilët kanë thirrje akademike, si dhe ata të cilët 

i kanë të përfunduara studimet bazike dhe të masterit në programe të rregullta, si dhe studimet e 



 

doktoratës nga fusha e ngushtë profesionale për atë lëndë. 

Njohja e gjuhës angleze apo ndonjë gjuhe tjetër është përparësi për aplikantët (për njohjen e 

gjuhëve të huaja, duhet sjellë dokumente të besueshme për njohjen e gjuhës së huaj). 

Kandidatët që kanë doktoruar ose kanë përfunduar studimet baçelor apo master jashtë vendit duhet 

të sjellin dëshmi për nostrifikimin e diplomës përkatëse nga MASHT-i . 

Universiteti mbanë të drejtën që për lëndët zgjedhore të shpallura në konkurs nëse nuk formohen 

grupet sipas Rregullores të mos nënshkruajë kontratë pune. 

Konkursi mbetet i hapur nga data 11.10.2019 deri më datë 17.10.2019   . 

Paraqitja e dokumenteve bëhet në zyrën nr.4 

Aplikacionet e arritura pas afatit, të pakompletuara, si dhe dokumentacionet me diploma të 

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

Në rast se mungojnë orët për lëndët për të cilat zgjidhet ligjëruesi/asistenti, kontrata e punës mund 

të ndryshohet pas semestrit dimëror. 

Ligjëruesit/ asistentët të cilët kanë marrëdhënie të rregullt pune në një universitet publik në RKS 

pasi të pranohen në angazhim në UKZ duhet të sjellin lejimin nga rektori i universitetit ëmë. 

Konkursin mund ta gjeni të publikuar edhe në ueb faqen zyrtare të universitetit dhe në portale. 

http://www.uni-gjilan.net 

 

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

