
KKRREEUU    VVII  

  

PPEERRSSOONNEELLII  II  UUNNIIVVEERRSSIITTEETTIITT  
 

 

Neni 52 
 

Struktura dhe organika 
 

Këshilli i Administrimit miraton strukturën e përgjithshme dhe numrin e personelit për të 

gjitha nivelet të propozuara nga Rektorati të ndarë në këto kategori: personel akademik, 

personel ndihmës mësimor–shkencor dhe personel administrativ, bazuar në numrin total të 

personelit të institucionit, të miratuar nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës. 

 

 

 

Neni 53 
 

Punësimi dhe procedura e punësimit 
 

1. Marrja në punë e personelit në UGJ kryhet me konkurrim publik. 

2. Nisja e procedurës së punësimit me konkurs publik pë të gjitha kategoritë në UGJ 

urdhërohet me shkrim nga Rektori 

3. Kriteret e përgjithshme për punësim për çdo kategori të personelit akademik dhe 

joakademik janë: 

- Të kenë zotësi të plotë  për të vepruar. 

- Të përmbushin kërkesat ligjore për nivelin arsimor në përputhje me vendin e punës. 

- Të zotërojnë aftësitë e nevojshme profesionale për vendin përkatës të punës. 

- Të jenë në kushte shëndetësore të mira për të kryer detyrat përkatëse. 

- Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë të gjykatës për kryerjen e një 

krimi. 

4. Për vendet e lira të personelit akademik të brendshëm dhe të ftuar konkurrimi shpallet nga 

ky institucion, duke përcaktuar dhe kritere të veçanta. Për vendet e lira në fakultete, dekani 

përkatës në bazë të propozimeve të departamenteve përgatit kriteret e veçanta, të cilat i 

miraton Rektori. Rektori bën shpalljen përkatëse të vendeve të lira si dhe të kritereve për 

konkurimin publik. 

5. Për vendet e lira  të personelit administrativ dhe atij ndihmës mësimor – shkencor 

konkurrimi shpallet nga ky institucion, duke përcaktuar dhe kritere të veçanta nga Rektori, 

me përjashtim të autoritetit të Kancelarit, kriteret e punësimit dhe procedura për 

përzgjedhjen dhe emërimin e të cilit përcaktohen në nenin 26, pika 5 dhe 6 të këtij Statuti. 

6. Komisionet e vlerësimit të kandidaturave për vendet e lira të personelit ndihmës mësimor – 
shkencor ngrihen me vendim të Rektorit  dhe kanë në përbërjen e tyre përfaqësuesin e 



Rektoratit, i cili është kryetar i komisionit, dekanin e fakultetit përkatës, përgjegjësin e 

departamentit, përgjegjësin e grupit mësimor e kërkimor ku do të punësohet kandidati si 

dhe një anëtar i atij grupi mësimor e kërkimor i propozuar nga këshilli i departamentit. 

7. Komisioni ad hoc i konkursit publik për vlerësimin e kandidaturave për vendet e lira të 

personelit akademik të brendshëm ngrihet me vendim të dekanit dhe ka në përbërje dekanin 

e fakultetit përkatës, i cili është kryetar i komisionit, përfaqësuesin e rektoratit, përgjegjësin 

e departamentit, përgjegjësin e grupit mësimor e kërkimor ku do të punësohet kandidati si 

dhe një anëtar i atij grupi mësimor e kërkimor, i propozuar nga këshilli i departamentit. 

8. Për emërimin e personelit akademik, Dekani i fakultetit i paraqet Rektorit të UGJ 

kandidatin e renditur i pari në klasifikimin e bërë nga komisioni ad hoc. 

9. Komisionet e vlerësimit të kandidaturave për vendet e lira të personelit administrativ 

ngrihen me vendim të Rektorit dhe kanë në përbërjen e tyre Kancelarin, i cili është kryetar i 

komisonit, si dhe dy përfaqësues të administratës së Rektoratit. 

10. Kontratat e punës nënshkruhen nga Rektori, mbështetur në Ligjin e Arsimit të Lartë dhe 

në Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë, në emër dhe për llogari të punëdhënësit të 

UGJ-së. 

11. Shpallja e vendeve të lira për personelin administrativ dhe ndihmës mësimor të Fakulteteve 

kryhen nga Rektori duke marrë në konsideratë propozimet e dekanëve përkatës. 

12. Mënyra e zhvillimit të konkurimit, kriteret e unifikuara sipas kategorizimit të funksioneve, 

afatet përkatëse të komunikimit mes fakultetit dhe rektoratit, si dhe çështjet e tjera të 

detajuara të punësimit parashikohen në Rregulloren e UGJ -së. 

13. Ndërprerja e marrëdhënieve të punës të personelit akademik bëhet vetëm pasi është marrë 

mendimi i përgjegjësit të grupit mësimor e kërkimor, si dhe  përgjegjësit të departamentit 

dhe dekanit të fakultetit përkatës të UGJ, përjashtuar rastet e shkeljes flagrante të Kodit të 

Punës dhe të etikës akademike. 

   

 



 

 

1 / 1 

 
 

R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

U N I V E R S I T E T I   ”E Q R E M  Ç A B E J” 
G J I R O K A S T Ë R 

 
 
 

Nr                  Prot.                                                          Gjirokastër,  më ____/______/_________.      

  

 
 

Lënda: Kërkesë për publikim. 

  

 

Drejtuar: Agjencia e Prokurimit Publik 

   

       Tiranë  

          

    

 

  Te nderuar ! 

 

  Po ju dërgojmë bashkëngjitur në format elektronik dhe të shkruar, njoftimin për 

shpalljen e konkursit për personel akademik me kohë të plotë dhe kohëzgjatje të caktuar. 

   

 Duke ju falenderuar, 

 

 

 

 

 

  

Prof.dr. Bektash MEMA 
 

 

R E K T O R 
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R E P U B L I K A   E   S H Q I P Ë R I S Ë 

U N I V E R S I T E T I   ”E Q R E M   Ç A B E J” 
G J I R O K A S T Ë R 

 

NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE 

 

 Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër, në mbështetje të neneve 57 dhe 64 të Ligjit Nr. 

80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në 

Republikën e Shqipërisë“ shpall konkursin për personel akademik me kohë të plotë dhe 
kohëzgjatje të caktuar si më poshtë: 

  

 

 Fakulteti i Shkencave të Natyrës 

 

 Departamenti  i Infermierise     1 vend i lire 

 

 

A. Të interesuarit për pozicionet e mësipërme duhet të plotësojnë kriteret e 
mëposhtëme: 

 

1. Të ketë diplomë të ciklit të dytë ose ekuivalente me të në fushën e Infermieristikës të 

fituara brenda ose jashtë vendit(të ekuivalentuara në MAS). 

2. Për kandidatët nota mesatare e ciklit të parë të jetë mbi 7.5 dhe në ciklin e dytë mbi 8; 

3. Të ketë njohje të një gjuhe të huaj të Bashkimit Europian sipas testeve të njohura nga 

MAS.  

4. Kanë prioritet kandidatët që kanë eksperiencë në mësimdhënie universitare 

5.  Preferohen kandidatët që kanë botime në revista kombëtare dhe ndërkombëtare.  

6. Kanë prioritet kandidatët me tituj dhe grada. 

7. Kandidati duhet të jetë i komunikueshëm dhe i aftë të punojë në grup. 

8. Të ketë kualifikime të ndryshme pasuniversitare. 

9. Preferohen kandidate me eksperience pune. 
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B. Të interesuarit duhet të paraqesin dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

1. Kërkesë me shkrim për të aplikuar; 

2. Curriculum vitae (cv); 

3. Fotokopje të kartës së identitetit; 

4. Fotokopje të diplomës, të noterizuar; 

5. Fotokopje të çertifikatave të notave të noterizuar; 

6. Kopje e noterizuar e titujve dhe gradave të zotëruara nëse zotërohen ose vërtetim nga 

institucioni përkatës që është në proces për marrjen e gradës shkencore “Doktor“ / titullit 

akademik; 

7. Dëshmi penaliteti ose faturën e aplikimit për dëshmi penaliteti; 

8. Kopje e noterizuar e librezës së  punës ku të jetë e pasqyruar eksperienca e mëparshme në 

mësimdhënie në institucionet e arsimit të lartë ose vërtetim nga IAL përkatëse për 

periudhën e punës për kandidatët që plotësojnë këtë kriter; 

9. Kopje e noterizuar e Librezës së Shëndetit. 

 

 

C. Afati i fundit i pritjes së aplikimeve është deri në datë 07.11.2016. 

  

Dokumentat dorëzohen pranë Drejtorisë së Burimeve Njerëzore në Universitetin 
‘‘Eqrem Çabej“ të shoqëruara me inventar. 

 

 

R E K T O R 

Prof.dr Bektash MEMA 






	NJOFTIM PËR VEND TË LIRË PUNE

