
 

 

U N I V E R S I T E T I “ K A D R I Z E K A ” U N I V E R S I T Y 

Z i j a S h e m s i u , 6 0 0 0 0 , G j i l a n , K o s o v ë 
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                                         Ref. nr. 01/ 1125           Datë: 12/07/ 2022 
 

 

 

Duke u bazuar në kërkesat e Njësive Akademike, Statutin e Universitetit, si dhe Rregulloren mbi 

procedurat e angazhimit të bashkëpunëtorëve të jashtëm me honorarë Ref.nr.01/1473; dt. 09.07.2021, 

Senati i Universitetit Publik “Kadri Zeka”, në mbledhjen XXXV, të mbajtur më 07.07.2022, mori 

vendim për të shpall 

 

K O N K U R S 

 

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

semestrin dimëror dhe atë veror, të vitit akademik 2022/2023 

I. FAKULTETI I EDUKIMIT 

 

Pozita dhe semestri Lëndët dhe statusi i tyre 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët 

Sintaksë e gjuhës shqipe (O);  

Metodologji e gjuhës shqipe(O);  

Njohuri për gjuhën-fonetikë me fonologji (O); 

Metodologji e gjuhës shqipe(O); 

Morfologji e gjuhës shqipe (O);  

Gjuhë shqipe (O) 

 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët nga fusha e 

pedagogjisë për lëndët e 

nivelit master: 

 

 Etikë profesionale (Z); 

 Arsimi gjithëpërfshirës (Z); 

 Arsimi gjithëpërfshirës (Z); 

 Zhvillimi profesional i mësimdhënësve (Z) 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror për lëndët 

nga fusha e gjuhësisë për lëndët 

e nivelit master: 

Histori e albanistikës (Z);  

Kurrikula e gjuhës shqipe (O);  

Didaktika e gjuhës shqipe (O) 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin veror për lëndët 

(ligjëratat dhe ushtrimet): 

Gjuha e shenjave shqipe (Z) - 1+2; 

Gjuha e shenjave shqipe (Z) - 1+2 

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


Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin veror për lëndët 

(ligjëratat dhe ushtrimet): 

Metodologji e edukimit fizik (O) - 2+3; 

 Metodologji e edukimit fizik (O) – 2+3 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror për lëndët  

nga fusha e edukimit 

shëndetësor dhe për lëndët nga 

mjekësia ligjore  - Fakulteti 

Juridik (ligjëratat dhe 

ushtrimet): 

Edukatë shëndetësore (Z)- 1+2; 

Edukatë shëndetësore (Z) 2+1; 

 Mjekësi ligjore  (Z) – 2+2 

Tre (3) asistentë/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët nga fusha e 

gjuhës dhe letërsisë dhe 

shkrimi akademik (Shkrimi 

akademik edhe për  Fakultetin 

e Shkencave Kompjuterike 

dhe  Fakultetin Ekonomik): 

Sintaksë e gjuhës shqipe (O);  

Njohuri për gjuhën (O);  

Metodologji e gjuhës shqipe(O);  

Metodologji e gjuhës shqipe(O);  

Metodologji e mësimit të letërsisë shqipe (O); 

Morfologji e gjuhës shqipe (O);  

Gjuhë shqipe (O); 

Dramatizmi dhe shfaqjet me kukulla (Z); 

Dramatizimi dhe shfaqjet me kukulla (O);  

Edukimi dhe mediat (Z); 

Metodat e shkrim leximit (Z);  

Metodologji e leximit letrar (O);  

Metodologji e leximit letrar (Z); 

Edukata estetike (Z); 

Shkrim akademik (O);  

Shkrim akademik (O); 

Lojërat gjuhësore(O);  

Letërsi për fëmijë (O); 

Etnologji me letërsi popullore (Z); 

Etnologji me letërsi popullore (Z);  

Letërsi për fëmijë (O); 

Lexim dhe interpretim letrar (O);  

Histori e letërsisë kombëtare (O); 

Edukimi dhe mediat (Z);  

Edukimi dhe mediat (Z);  

Shkrim akademik (O);  

Shkrim akademik (O);  

Tre (3) asistentë/e për semestrin 

dimëror dhe atë veror për lëndët 

nga fusha e pedagogjisë 

Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës (O);  

Pedagogji e edukimit parashkollor (O);  

Vlerësimi në arsim (Z); 

Bazat e hulumtimit në edukim (O);  

Zhvillimi i kurikulave (Z);  

Zhvillimi i kurrikulave (Z); 

Arsimimi gjatë gjithë jetës (Z);  

Arsimimi gjatë gjithë jetës (Z);  

Orientim profesional (Z); 

Familja dhe edukimi parashkollor (Z);  

Vlerësimi në fëmijërinë e hershme (Z);  

Tendencat bashkëkohore në arsim (Z);  

Teori e mësimit (O); 

Bazat e hulumtimit në edukim (O); 

Komunikimi në edukim (Z); 



Etika e mësimdhënies (Z);  

Shkathtësitë e komunikimit me fëmijë (Z);  

Zhvillim profesional - karriera (O); 

Orientim profesional (O); 

Komunikimi në edukim (Z);  

Vështirësitë në të nxënit (Z); 

Strategjitë e edukimit parashkollor (O);  

Filozofi e edukimit (O); 

Filozofi e edukimit (O);  

Shkolla dhe komuniteti (Z); 

Metodologji e edukimit gjithëpërfshirës (O);  

Edukimi në fëmijërinë e hershme (Z);  

Puna me fëmijë të talentuar (Z); 

Menaxhimi i klasës (Z) 

Një (1) asistent/e për semestrin 

dimëror dhe atë veror për lëndët 

nga fusha e psikologjisë 

Psikologji e fëmijës (O); 

 Psikologji e edukimit (Z);  

Psikologji e fëmijës (O);  

Hyrje në psikologji (O); 

 Psikologji zhvillimore (Z);  

Psikologji e lojës (Z);  

Psikologji edukimi (O);  

Hyrje në psikologji (Z) 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët nga fusha e 

artit figurativ 

Metodologji e arteve figurative (O); 

Lojërat dhe lodrat (Z);  

Metodologji e arteve figurative (O);  

Punë dore me modelim (O); 

Vizatim dhe pikturim (Z); 

Edukatë figurative (Z); 

Vizatim dhe pikturim (Z);  

Punë dore me modelim (Z) 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët: 

Fëmijët dhe mësimi në natyrë (Z); 

Bazat e shkencave natyrore me metodologji (O); 

Fëmijët dhe mësimi në natyrë (Z); 

Bazat e shkencave natyrore me metodologji (O); 

Edukimi mjedisor (O); 

Edukimi mjedisor (O) 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët nga fusha e 

matematikës: 

Metodologji e mësimit të matematikës për fëmijë (O);  

Mësimdhënia e njohurive gjeometrike (O);  

Lojërat matematikore (Z);  

Konceptet gjeometrike në fëmijërinë e hershme (Z); 

 Matematikë I (O);  

Konceptet themelore matematikore (O); 

Matematikë II (O) 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët: 

Histori kombëtare (O); 

Histori kombëtare (O);  

Bazat e shkencave shoqërore (O); 

Bazat e shkencave shoqërore me metodologji (O) 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët: 

Gjuhë angleze II (O); 

Gjuhë angleze I (O); 

Gjuhë angleze II (O);  

Gjuhe angleze për mësues (Z);  

Gjuhë angleze I (O) 



Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe atë 

veror për lëndët 

Gjuhë gjermane I (O);  

Gjuhë gjermane II (O); 

Gjuhë gjermane I (O);  

Gjuhë gjermane II (O) 

 

 

 

II. FAKULTETI EKONOMIK 

 

Pozita dhe semestri Lëndët dhe statusi i tyre 

Një (1) mësimdhënës për 

mbajtjen e ligjëratave për 

semestrin veror për lëndët 

Ekonomiksi i Sektorit Publik 

Etika në Biznes 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Bazat e Kontabiliteti Financiar 

Parimet e Kontabilitetit   

Bazat e Kontabilitetit 

 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Matematike për Ekonomiste   

Bazat e Statistikës  

Matematikë Financiare 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Vendosja ne Biznes 

Menaxhimi i Projekteve 

Menaxhim i BMV 

Menaxhmenti Strategjik  

Bazat e Menaxhmentit 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Hulumtimi ne Biznes 

Metodat e Hulumtimit ne Biznes 

Menaxhimi i Operacioneve 

Sjellje Organizative 

Etika ne Biznes 

Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Analize Mikroekonomike e Tregut   

Menaxhimi Inovacionit dhe Dijes 

Analize e Investimeve 

Menaxhim i Investimeve 

Menaxhimi i Resurseve Humane 

Integrimet Ekonomike ne BE-së 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Mikroekonomi I 

Makroekonomi II 

Ekonomiksi i Sektorit Publik  

Ekonomia e KS dhe Mjedisi ne Biznes 

Ekonomia e KS dhe Zhvillimi 

Makroekonomi I 

 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Qeverisja Kooperative 

Menaxhimi dhe E-Qeverisja 

Planifikimi dhe Implementimi i E-Qeverisjes  

Menaxhimi publik dhe administrimi 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 
Tregjet dhe Institucionet Financiare 

Financat  



semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

 

 

 

Financa Ndërkombëtare 

Sistemi Tatimor 

Financat e Koorporatave 

Financa Ndërkombëtare 

Tregjet dhe Institucionet Financiare 

Makroekonomi I 

Ekonomiksi Monetar 

 

 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Marketingu 

Kërkimet e Marketingut 

Menaxhimi i Brendit dhe Komunikimi 

Marketingu Ndërkombëtar 

Strategjitë e Marketingut 

Menaxhimi i Shitjeve  

B2B Marketingu 

 

Një (1) asistent/e për 

mbajtjen e ushtrimeve për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Gjuhe Angleze II 

 

Gjuhe Angleze I 

 

 

 

 

III. FAKULTETI JURIDIK 

Pozita dhe semestri Lëndët dhe statusi i tyre 

Tre (3) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Fusha kushtetuese-

administrative 

E drejta kushtetuese pozitive (O) 

E drejta e procedurës administrative-pjesa e posaçme (O) 

Gjyqësia kushtetuese (Z) - bachelor 

Shteti dhe qeverisja (O) - master 

Etika profesionale në E Qeverisje (Z) - master 

E drejta e krahasuar (O) - bachelor 

Sistemi gjyqësor dhe profesionet e lira në Republikën e Kosovës (O) 

- bachelor 
  

 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Fusha nga e drejta civile 

 

E drejta e kadastrit (Z) – bachelor 

E drejta e procedurës civile- Pjesa e posaçme (O) – 

bachelor 

E drejta e procedurës civile (O)- bachelor 

 
 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Fusha nga Gjuhë të huaja 

(marrëveshje me Fakultetin e 

Edukimit) 

 

 

Gjuhë e huaj gjermani I (O)- bachelor 

 

Gjuhë e huaj gjermane II (O)- bachelor 

 

 

 

 
 



Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin veror për lëndët 

Fusha nga 

histori/marrëdhënie 

ndërkombëtare 

 

E drejta ndërkombëtare e pakicave (Z) - bachelor 

Praktika gjyqësore e GJEDNJ (Z)- bachelor 

E drejta ndërkombëtare humanitare (O)- bachelor 
 

 

Një (1) mësimdhënës/e për 

veror për lëndët 

Fusha juridike- penale 

 

 

Penologji (Z) - master 

Psikologjia gjyqësore (Z)- bachelor 

 

Tre (3) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Fusha Juridiko-penale 

E drejta penale e avancuar-Pjesa e përgjithshme (O)- master 

E drejta e procedurës penale e avansuar-Pjesa e përgjithshme (O)- master 

Kriminologjia (O)- master 

Metodologjia e hulumtimit shkencor (O)- master 

Punimi seminarik (O)- master 

E drejta penale ndërkombëtare (Z)- master 

Mjekësia ligjore (Z)- master 

E drejta e kundërvajtjes (Z)- master 

E drejta penale e avansuar-Pjesa e posaçme (O)-master 

E drejta e procedurës penale-Pjesa e posaçme (O)- master 

Mësimi klinik juridiko-penal (O)- master 

Penologjia (Z)- master 

Kriminalistika (Z)- master 

Siguria nga krimet kompjuterike (Z)- master 

E drejta penale-Pjesa e posaçme (O)- bachelor 

E drejta e procedurës penale-Pjesa e posaçme (O)- bachelor 

E drejta penale ndërkombëtare (O)- bachelor 

Viktimologjia (O)- bachelor 

Klinika juridike penale (Z)- bachelor 

Kriminologji me Penologji (O)- bachelor 

Përgjegjësia penale e personave juridikë (O)- bachelor 

Mjekësia ligjore (Z)-bachelor 

Krimet dhe siguria kibernetike (Z)- bachelor 

E drejta e procedurës penale (O)- bachelor 

Politika kriminale (Z)- bachelor 

Kriminalistika (O)- bachelor 

Shkathtësi praktike gjyqësore (Z)- bachelor 

Krimi i organizuar (Z)- bachelor 

Hyrje në të drejtën penale (Z)- bachelor 

E drejta penale (O0- bachelor 

Bashkëpunimi juridik ndërkombëtar në fushën penale (Z)- 

bachelor 

Psikologjia gjyqësore (Z)- bachelor 

 
 

 

Tre (3) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Fusha kushtetuese-

administrative 

 

Klinika juridike administrative (Z)- bachelor 

E drejta kushtetuese pozitive (O)- bachelor 

E drejta administrative-Pjesa e posaçme (O)- bachelor 

Sistemet elektorale (O)- bachelor 

E drejta kushtetuese evropiane (O)- bachelor 

Etika ligjore dhe profesionale (Z)- bachelor 



Shkrimi ligjor, metodologjia dhe stili (O)- bachelor 

E drejta e punës dhe sigurimet sociale (O)- bachelor 

Qeverisja lokale (Z)- bachelor 

E drejta administrative (O)- bachelor 

Procedura administrative (O)- bachelor 

Metodologjia e hulumtimit shkencor (O)- bachelor 

Gjyqësia kushtetuese (Z)- bachelor 

E drejta kushtetuese (O)- bachelor 

Sistemi gjyqësor dhe profesionet e lira në Republikën e Kosoves (O)-

bachelor 

Fillet e së drejtës (O)- bachelor 

Sistemi politik i Kosovës- bachelor 

Teoria dhe praktika parlamentare (O)- bachelor 

Shteti dhe qeverisja (O) – master 

Sguria nga krimet kibernetike (Z)- master 

Rregullimi ligjor i databazave (O)- master 

Etika profesionale në administratë (Z)- master 

Etika profesionale në E-qeverisje (Z)- master   

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Fusha nga Gjuhë të huaja 

(marrëveshje me Fakultetin  

e Edukimit) 

 

Gjuhë e huaj angleze I (O) 

Gjuhë e huaj gjermane I (O) 

Gjuhë e huaj angleze II (O) 

Gjuhë e huaj gjermane II (O) 

Dy (2) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Fusha: Histori/ marrëdhënie 

ndërkombëtare 

Historia e institucioneve shtetërore dhe juridike (O) 

Sociologjia juridike (Z) 

Hyrje në marrëdhëniet ndërkombëtare (Z) 

Historia e shtetit dhe e së drejtës shqiptare (O) 

Komunikimi masiv, e drejta dhe Politikat (Z) 

Histori e diplomacisë (Z) 

Siguria kolektive ndërkombëtare dhe NATO (O) 

E drejta e traktateve ndërkombëtare (Z) 

E drejta e krahasuar (Z) 

Teoria e marrëdhënieve ndërkombëtare (O) 

Organizatat ndërkombëtare (O)   

 

Dy (2) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Fusha: E drejta 

ndërkombëtare 

E drejta ndërkombëtare humanitare (O) 

E drejta diplomatike dhe konsullore (O) 

E drejta e unionit evropian (O) 

E drejta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut (O) 

E drejta ndërkombëtare e pakicave (Z) 

E drejta ndërkombëtare publike (O) 

E drejta ndërkombëtare private (O) 

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërkombëtare (Z) 

Praktika gjyqësore e GJEDNJ (Z)   

 

Dy (2) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Fusha: E drejta financiare 

E drejta ndërkombëtare ekonomike (O) 

E drejta tatimore dhe buxhetore (O) 

E drejta mbi tregun publik (O) 

Institucionet financiare ndërkombëtare (O) 

E drejta financiare (O) 

Politika ekonomike (O) 

Ekonomia (O)  



 

 

 

IV. FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE 

Konsumi dhe e drejta e konsumatorit (Z) 

Integrimet ekonomike evropiane (O)   

 

Dy (2) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Fusha: E drejta juridiko-

civile  

 

Hyrje në të drejtën civile (Z) 

E drejta romake (Z) 

E drejta civile (O) 

E drejta e autorit (Z) 

E drejta familjare dhe trashëgimore (O) 

E drejta e kadastrit ( Z) 

E drejta tregtare (O) 

E drejta e sigurimeve (Z) 

E drejta detyrimore (O) 

E drejta e procedurës civile (O) 

E drejta sendore (O) 

E drejta e procedurës civile-Pjesa e posaçme (O) 

E drejta kontraktore (O) 

E drejta e pronësisë intelektuale (O) 

 

 

Pozita dhe semestri Lëndët dhe statusi i tyre 

Dy (2) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët  

Deep Learning – Metodat dhe aplikimet,  

Sistemet e Prodhimit, 

Dinamika dhe Kontrolla e Levizjes, 

Mekatronike,  

Aplikimi i Aproksimimeve në AI dhe Robotikë, 

Inteligjenca Artificiale e Avancuar – Metodat dhe 

aplikime, 

Teoria e Sistemeve Matematikore,  

Sistemet e Matjes dhe Metrikat,  

Modeli i Kontrollit Parashikues, 

Kontrolli optimal për sistemet lineare,  

Të mësuarit e Përforcuar,  

Automatizimi Industrial,  

Përpunimi i të folurit dhe audios, Matematikë e Sistemeve 

Inxhinierike 

 

 
 

Dy (2) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Programim I 

Algoritmet dhe struktura e të dhënave 

Programim II 

Programimi i Orientuar ne Objekte 

Algoritmet dhe Inteligjenca Artificiale  

TIK ne Juridik dhe TIKnë Edukim 

 
 



Dy (2) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Arkivimi Digjital dhe Sistemet e Informimit 

Programet Aplikative ne E-Qeverisje 

Parimet e Sistemeve Informative  

Informatika Sociale  

Sistemet Virtuale  

Databaza për E-Qeverisje 

Programimi dhe E-Qeverisja 

Zhvillimet ne Cloud   

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Matematika I për Informatikë, 

 Probabiliteti dhe Statistika,  

Matematika II për Informatikë,  

Teoria e Grafeve,  

Statistikë për E-Qeverisje. 

 
 

V. FAKULTETI I SHKENCAVE APLIKATIVE 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Bazat e të dhënave 

Data bazë e avancuar (SEW) 

Shërbimet e bazuara në WEB(SEW) 

Zhvillimet për Internet 
 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Siguria e kualitetit të softuerëve 

Vizualizim dhe procesimi i Imazheve (SEW) 

Siguria e Internetit (SEW) 

Hyrje në Inteligjencën Artificiale 

E-Qeverisja 
 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Inxhinieria Softuerike 

WEB Design i Avancuar(SEW) 

Senzorët dhe Interface 

Ndërtimi i E-Bizneseve 

Analiza e kerkesave per WEB-Aplikacione 
 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Hyrje në Grafikën e Kompjutereve 

Sistemet e Shpërndara 

Rrjetat dhe Cloud 

Arkitektura e Kompjutereve&SO   

Tre (3) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

 

Teoria e Kontrolles dhe Praktikat,  

Deep Learning – Metodat dhe aplikimet, 

 Kontrolla e adaptueshme, 

 Sistemet Hibride dhe të integruara të Kontrollit ,  

Sistemet e Prodhimit,  

Dinamika dhe Kontrolla e Levizjes,  

Menaxhimi i Energjisë,  

Mekatronik, Aplikimi i Aproksimimeve në AI dhe Robotikë,  

Inteligjenca Artificiale e Avancuar – Metodat dhe aplikime, 

 Teoria e Sistemeve Matematikore, 

 Sistemet e Matjes dhe Metrikat, 

 Modeli i Kontrollit Parashikues, 

 Kontrolli optimal për sistemet lineare,  

Të mësuarit e Përforcuar,  

Automatizimi Industrial,  

Përpunimi i të folurit dhe audios,  

Matematikë e Sistemeve Inxhinierike. 

 



 

Pozita dhe semestri Lëndët dhe statusi i tyre 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Matematikë Diskrete 

Kombinatorikë me teori të grafeve 

Algjebra II 

Seminar nga algjebra 

 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Probabilitet dhe statistike 

Seminar nga modelimi matematikë 

Seminar nga teoria e numrave 

Ekuacionet diferenciale të zakonshme 

Seminar nga gjeometria 

Seminar nga analiza 

 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Hapësirat metrike 

Seminar nga teoria e numrave 

Programet aplikative 

Seminar nga modelimi matematikë 

Seminar nga Bazat e të dhënave 

Punim diplome 

 

Një (1) mësimdhënës/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Seminar nga Informatika 

Hyrje në programim 

Sistemet kompjuterike 

Programet aplikative 

Web designe 

 

 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Probabiliteti dhe statistika 

Gjeometri analitike I 

Didaktikë e matematikës 

Kombinatorikë me teori të grafeve 

Gjeometri analitike II 

Programet aplikative 

 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Analiza matematike I 

Hapësirat metrike 

Algjebra 2 

Matematikë diskrete 

Ekuacionet diferenciale të zakonshme 

Hyrje në gjeometri diferenciale 

Analiza matematike II 

 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror dhe veror 

për lëndët 

Web design 

Hyrje në programim 

Sistemet kompjuterike 

 

 

Një (1) asistent/e për 

semestrin dimëror për lëndët 

 

Fizikë 

Projekti laboratorik i fizikës 

 

 



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

 

• Kërkesën; 

• Biografinë (CV); 

• Kopjen e diplomës së studimeve themelore, masterit dhe doktoratës, 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 paraqet vetëm një 

palë dokumente, ndërkaq lëndët brenda një pozite nuk mund të ndahen; 

• Certifikatën 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 lëndët që konkurrojnë. 

Te pozitat e Fakultetit të Edukimit përparësi kanë kandidatët të cilët studimet e tyre kanë komponentin nga 

fusha arsimore. 

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 MASHTI. 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 15 ditë nga dita e aplikimit. Pranimi i dokumentacionit në kopje fizike bëhet nga 

data 13.07.2022 deri më 27.07.2022 në orën 16.00. Paraqitja e dokumenteve bëhet në zyrën nr. 4. 

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

nga MASHTI dhe të pa noterizuara nuk do të merren në shqyrtim. 

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

ndryshohet. 

Mësimdhënësit/asistentët të cilët kanë marrëdhënie të rregullt pune në një universitet publik në RKS, pasi 

të pranohen në angazhim në UKZ duhet të sjellin lejen nga rektori i universitetit përkatës. 

Kandidatët për angazhim nuk mund ta kenë vend të tretë të punës angazhimin në UKZ. 

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

http://www.uni-gjilan.net 

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

