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Universiteti “Kadri Zeka në Gjilan, duke u bazuar në kërkesat e njësive akademike, Statutin e 

Universitetit, si dhe Rregulloren për angazhimin e stafit akademik, Senati i Universitetit në 

mbledhjen e XII  të mbajtur më 21.09.2020, mori vendim për të shpall  

 

K O N K U R S 

Për angazhimin e personelit akademik, në Universitetin “Kadri Zeka” në Gjilan, për semestrin 

dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2020/2021 

I. FAKULTETI I EDUKIMIT 

Një mësimdhënës/e  për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët  

Historia e arsimit kombëtar (Z); Histori kombëtare (O); Historia 

e arsimit kombëtar (Z); Histori kombëtare (O); Edukatë qytetare 

(Z); Bazat e shkencave shoqërore me metodologji (O); Edukatë 

qytetare (Z); Bazat e shkencave shoqërore me metodologji (O). 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror për lëndët 

Metodologji e edukimit fizik (O); Metodologji e edukimit fizik 

(O) ushtrime; Metodologji e edukimit fizik (O); Metodologji e 

edukimit fizik (O) ushtrime.  

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror për  lëndët 

Edukatë shëndetësore (Z); Edukatë shëndetësore (Z)ushtrime; 

Edukatë shëndetësore (Z); dhe Edukatë shëndetësore (Z) 

ushtrime. 

  

Dy mësimdhënës/e për  

semestri dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

 Pedagogjia e edukimit parashkollor (O), Metodologji e edukimit 

gjithëpërfshirës (O), Puna me fëmijë të talentuar (Z), 

Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës (O), Shkathtësitë e 

komunikimit me fëmijë (Z), Komunikim në edukim (Z), 

Vështirësitë në të nxënit (Z), Vlerësimi në fëmijërinë e hershme 

(Z), Tendencat bashkëkohore në arsim (Z), Tendencat 

bashkëkohore në arsim (Z), Standardet e edukimit në fëmijërinë e 

hershme (Z); Etika e mësimdhënies (Z).  
Një Asistentë/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Historia e arsimit kombëtar (Z); Histori kombëtare (O); Historia 

e arsimit kombëtar (Z);   Histori kombëtare (O); Edukatë qytetare 

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


 

(Z); Bazat e shkencave shoqërore me metodologji (O); Edukate 

qytetare (Z); Bazat e shkencave shoqërore me metodologji (O). 

Një Asistentë/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Vizatim (Z); Artet e bukura (Z); Lojërat dhe lodrat (Z); 

Metodologji e arteve figuratve (O); Punë dore me modelim (O); 

Vizatim ( Z); Artet e bukura (Z); Metodologji e arteve figurative 

(O). 

Një Asistentë/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Bazat e shkencave natyrore me metodologji (O); Edukim mjediso 

(O); Edukim mjedisor (O); Fëmijët dhe mësimi në natyrë (Z); 

Bazat e shkencave natyrore me metodologji (O); Fëmijët dhe 

mësimi në natyrë (Z). 

Një Asistentë/e për  

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Gjuhë angleze I (O); Gjuhë angleze II (O); Gjuhë angleze I (O); 

Gjuhë angleze II (O); Gjuhë angleze për mësues (Z). 

Një asistent/e  për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

 Lojërat gjuhësore në të mësuarit e gjuhës shqipe (O); Sintaksë e 

gjuhës shqipe (O); Njohuri për gjuhën – fonetikë me fonologji 

(O); Morfologji e gjuhës shqipe (O); Gjuhë shqipe (O). 

 

Dy Asistentë/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Lojërat matematikore (O); Metodologji e mësimit të matematikës 

për fëmijë (O); Mësimdhënia e njohurive gjeometrike (O); 

Metodologji e mësimit të matematikës (O); Konceptet themelore 

matematikore; Matematikë I (O); Matematikë II (O). 

Tre Asistentë/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Lexim dhe interpretim letrar (O); Strategjitë dhe metodat e 

shkrim leximit (Z); Metodologji e gjuhës shqipe (O); Shkrim 

akademik(O):Shkrim akademik (O); Metodologji e gjuhës shqipe 

(O), Strategjitë dhe metodat e shkrim leximit (Z);Metodologji e 

leximit letrar (Z); Edukim dhe media (Z), Edukim dhe media (Z); 

Edukatë estetike (Z); Lojërat skenike në të mësuarit e gjuhës 

shqipe (Z); Histori e letërsisë kombëtare (O); Letërsi për fëmijë 

(O); Dramatizim dhe shfaqjet me kukulla (O); Etnologji me 

letërsi popullore (Z); Letërsi për fëmijë (O); Etnologji me letërsi 

popullore (Z); Dramatizim dhe shfaqjet me kukulla (Z); 

Metodologji e mësimit të letërsisë shqipe (O). 

Tre asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror 

Familja dhe dukimi parashkollor (Z); Shkathtësitë e komunikimit 

me fëmijën (Z); Vështirësitë në të nxënit (Z); Tendencat 

bashkëkohore në arsim (Z); Vlerësimi në fëmijërinë e hershme 

(Z); Shkathtësitë e komunikimit me fëmijë (Z); Shkolla dhe 

komuniteti (Z0; Tendencat bashkëkohore në arsim (Z); Zhvillimi 

profesional – karriera (O); Filozofia e edukimit (O); Komunikimi 

në edukim (O); Komunikimi në edukim (Z); Bazat e hulumtimit 

në edukim (O); Bazat e hulumtimit në edukim (O); Pedagogji e 

edukimit parashkollor (O); Arsimi gjatë gjithë jetës (Z): 

Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës (O); Arsimi gjatë gjithë 

jetës (Z); Strategjitë e edukimit parashkollor (O); Vlerësimi në 

arësim (Z); Zhvillimi i kurrikulave (Z); Standardet e edukimit në 

fëmijërinë e hershme (Z); Puna me fëmijë të talentuar (Z); 



 

Metodologjia e edukimit gjithëpërfshirës (O): Zhvillimi i 

kurrikulave (Z); Vështirësitë në të nxënit (Z); Etika e 

mësimdhënies (Z); Orientimi profesional (O). 

Një Asistentë/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Psikologji e fëmijës (O); Psikologji e zhvillimit dhe personalitetit 

(Z); Psikologji e edukimit (Z); Psikologji e lojës (Z); Psikologji e 

fëmijës (O); Psikologji e edukimit (O); Psikologji e personalitetit 

(Z). 

 

II. FAKULTETI EKONOMIK  

 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Menaxhimi i distribuimit; Strategjitë e marketingut. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 
Matematika për ekonomistë; Matematikë financiare. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Menaxhment; Vendosja në Biznes; Menaxhimi i projekteve; 

Menaxhimi i dijes; Menaxhimi i inovacioneve; Ndërmarrësia; 

Menaxhmenti i Operacioneve; Sjellje organizative; Menaxhment 

strategjik; Menaxhimi i BVM-ve; Menxhimi i BVM-ve me 

ndërrmarrësi. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Komunikimi në biznes; Menaxhimi i çmimit dhe Tregjet dhe 

institucionet financiare; Teoria dhe politikat monetare; Financat e 

korporatave. 

 

 

 

 

III. FAKULTETI JURIDIK 

 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror për 

lëndët 

Gjuhë gjermane I (O); Gjuhë gjermane II (O)   

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror për 

lëndën 

Teoria dhe praktika parlamentare, Administrimi lokal, E drejta 

kushtetuese positive; E drejta kushtetuese evropiane; Fillet e së 

Drejtës dhe Gjyqësia Kushtetuese. 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror për 

lëndët 

Retorika dhe shprehjet juridike, E drejta e punës; Shkrim ligjor, 

metodologjia dhe stili . 

 Tre mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror për 

lëndët 

E drejta familjare dhe trashëgimore, Klinika juridike civile, E 

drejta tregtare, E drejta e procedures civile, E drejta romake, E 

drejta civile, E drejta detyrimore, E drejta sendore, E drejta e 

procedures civile – pjesa e posaçme, E drejta kontraktore, E 



 

drejta e pronësisë intelektuale; Hyrje në të drejtën civile. 

Dy asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Shkrim Ligjore dhe metodologji dhe stili, Sistemi gjyqësor I 

Kosovës, Shkathtësitë praktike gjyqësore; Shkrim akademik;  E 

drejta kushtetuese; E drejta kushtetuese evropiane dhe E drejta 

kushtetuese positive; Fillet e së drejtës; Gjyqësia kushtetuese 

dhe E drejta e punës.   

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Teoria dhe praktika parlamentare, Procedura administrative, 

Klinika juridike administrative, E drejta administrative; E drejta 

administrative pjesa e posaçme. 

Dy asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Konsumi dhe e drejta e konsumatorit, Politika ekonomike, E 

drejta mbi tregun public, Institucionet financiare ndërkombëtare, 

E drejta tatimore dhe buxhetore; E drejta ndërkombëtare 

ekonomik dhe Integrimet Evropiane.  

Një asistentë/e për semestrin 

dimeror dhe veror për lëndët 
Gjuhë gjermane I; Gjuhë gjermane II. 

Tre asistent/e për semestirn 

dimëror dhe veror për lëndët 

Hyrje në të drejtën penale, E drejta penale, E drejta e procedurës 

penale, Taktika kriminalistike, Kriminologji me penologji, 

Përgjegjësia penale e personave juridik, Mjekësia ligjore, 

Kriminalistika, Politika kriminale, Krimet kibernetike, Klinika 

juridike penale, E drejta penale – pjesa e posaçme, E drejta e 

procedurës penale pjesa e posaçme, Viktimologjia; E drejta 

penale ndërkombëtare. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

E drejta nërkombëtare publike, E drejta e unionit evropian, 

Praktika gjyqësore e GJNDNJ, E drejta ndërkombëtare për të 

drejtat e njeriut, E drejta ndërkombëtare private; E drejta 

ndërkombëtare humanitare . 

Një asistent/e për semestirn 

dimëror dhe veror për lëndët 

Sociologjia juridike, Historia e institucioneve shtetërore dhe 

juridike, Historia e shtetit dhe e së drejtës shqipe;  Komunikimi 

Masiv dhe E drejta dhe Politikat. 

Një asistent/e për semestirn 

dimëror dhe veror për lëndët 

Hyrje në Marrëdhëniet ndërkombëtare, E drejta e krahasuar, 

Organizatat ndërkombëtare, Teoria e marrëdhënieve 

ndërkombëtare, Historia e Diplomacisë, Siguria kolektive dhe 

NATO; E drejta diplomatike dhe konsulare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE  

 

 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror  dhe veror për 

lëndët 

Programimi I, Algoritmet dhe struktura e të dhënave, Programim II; 

OOP. 

Një asistent/e për semestrin   

dimeror për lëndët 

Bazat e të dhënave, Databazë e avancuar (SEV), Shërbimet e bazuara 

në WEB (SEW);  Zhvillimet për internet. 

Një asistent/e për semestrin 

dimërordhe veror për lëndët 

Sigurimi I kualitetit të softuerve, Vizualizimi dhe procesimi I 

imazheve ( SEW), Hyrje në intelegjencën artificiale, Siguria e 

internetit (SEW); E- Qeverisja. 

Një asistent/e për semestrin   

dimërordhe veror për lëndët 

Inxhinieri souftuerike, Web design i avancuar (SEW), Informatikë, 

Hyrje në Programim, Web design, Sistemet kompjuterike, Senzorët 

dhe interfejsi, Ndërtimi I E-Busineseve, Softuerët aplikativ në 

matematikë, Sistemet operative dhe arkitektura e kompjuterëve, 

Algoritmet, Kompjuteristikë; Programet aplikative. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Arkitektura e Kompjuterëve & SO, Hyrje në grafikën e kompjuterëve, 

Sistemet e shpërndara; Rjetat dhe Cloud. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Matematika I për informatikë, Probabiliteti dhe statistika, Statistikë 

për e-qeversije, Matematika II për informatikë; Teoria e grafeve. 

 

V. FAKULTETI I SHKENCAVE APLIKATIVE 

 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Matematika logjike me teori të bashkësive; Algjebra I; Algjebra II; 

Seminar nga algjebra. 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Hyrje në matematikë; Softuerët aplikativ në matematikë; 

Kombinatorikë me teori të grafeve; Ekuacionet diferenciale të 

zakonshme. 

Një Asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Matematika logjike me teori të bashkësive; Hyrje në matematikë; 

Algjebra I; Algjebra II; Kombinatorikë me teori të grafeve; 

Ekuacionet diferenciale të zakonshme 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët Gjuhë angleze I; Gjuhë angleze II 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Filozofi e edukimit matematikë; Analiza matematike I; Gjeometri 

analitike I; Gjeometri elementare; Analiza matematike II; Gjeometri 

analitike II. 

 

 

 

 

 



 

VI. PROGRAMI MASTER QEVERISJA LOKALE DHE SHOQËRIA 

DEMOKRATIKE 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

E drejta administrative e avansuar; Hartimi I akteve nënligjore si dhe 

komunikimi përmes shkresave dhe parashtresave në administratën 

lokale. 

Një mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Financat dhe menaxhimi i tyre; Prokurimi dhe transparenca. 

Një mësimdhënës/e 

përsemestrin dimëror dhe 

veror për lëndët 

Zgjedhjet lokale; Menaxhimi i burimeve njerëzore. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

E drejta administrative e avansuar; Zgjedhjet lokale; Menaxhimi I 

burimeve njerëzore; Etika dhe transparenca në administratën locale; E 

drejta kushtetuese e krahasuar; Vetëqeverisja locale dhe kushtetuta; 

Krijimi i politikave publike; Hartimi i akteve nënligjore si dhe 

komunikimi përmes shkresave dhe parashtresave në administratën 

lokale. 

Një asistent/e për semestrin 

veror për  lëndët Roli i mediave në qeverisjen lokale. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror për lëndët 

Metodologjia e kërkimit shkencor; Demokratizimi dhe decentralizimi 

I pushtetit local; parimet evropiane të vetëqeverisjes locale; Qeverisja 

locale në rajon; Roli i shoqërisë civile në qeverisjen lokale. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 
Shërbimet publike dhe zhvillimi ekonomik lokal; Prokurimi dhe 

transparenca; Financat lokale dhe menaxhimi i tyre. 

 

 

 

 

 

VII. PROGRAMI MASTER E- QEVERISJE 

 

Një asistent/e për semestrin 

veror për  lëndët 

Parimet e sisteme informative; Arkivimi dixhital dhe sistemet e 

informimit; Informatikë sociale; Menaxhimi i sistemit të 

informacionit; Proramimi dhe e-qeverisja. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror për lëndët 
Sistemet virtuale; Programet aplikative në e- qeverisje; Zhvillimet në 

cloud; Databaza për e- qverisje. 

Një asistent/e për semestrin 

dimëror dhe veror për lëndët 

Shteti dhe qeverisja; Menaxhimi dhe ruajtja e informacionit; Siguria 

nga krimet kibernetike; Rregullimi ligjor i databazave; Etika 

profesionale në administrate; Etika profesionale në e-qeverisje. 

 

 

 

 

 

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; 

• Çertifikatën të lëshuar nga Gjykata që nuk jeni nën hetime; 

• 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 MASH. 

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 8 ditë nga dita e shpalljes në ueb faqen e UKZ-së. 

Paraqitja e dokumenteve bëhet në zyrën nr.4. 

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

panostrifikuara nga MASH 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. 

http://www.uni-gjilan.net 
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