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Njoftim për shpallje konkursi për pedagogë të ftuar (të jashtëm).
Në mbështetje të Statutit të UGJ-së neni 24, pika 2, shkronja i, si dhe nenit 57
Universiteti “Eqrem Çabej” Gjirokastër shpall konkursin për pedagogë të ftuar (të jashtëm) në
Fakultetin e Edukimit dhe Shkencave Shoqërore dhe Fakultetin e Shkencave të Natyrës në
programet e studimit “Bachelor” sipas departamenteve përkatëse:
Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore
- Ekonomik
- Histori – Gjeografi
- Gjuhë- Letërsi
- Gjuhë të Huaja
- Arsim Fillor
- Arsim Parashkollor
- Gjuhë Letërsi dhe Qytetërim Grek
Fakulteti i Shkencave të Natyrës
- Departamenti i Matematikës dhe Informatikës
- Departamenti i Fizikës
- Departamenti i Biologji-Kimisë
- Departamenti i Infermierisë
Kriteret që duhet të plotësojnë kandidatët janë si mëposhtë:
1. Të kenë përfunduar studimet e larta në fushën përkatëse në sistemin me kohë të plotë
studimi.
2. Të kenë notë mesatare të përgjithshme jo më pakë se 8 (tetë).
3. Të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë pune në shtet apo në privat të dokumentuar nga
institucioni punëdhënës dhe sigurimet shoqërore.
4. Të kenë jo më pak se 3 vjet përvojë në mësimdhënien universitare të dokumentuar nga
Institucioni i Arsimit të Lartë.
5. Të ketë njohuri të mira në gjuhët perendimore të çertifikuara nga Agjensitë
Ndërkombëtare. Preferohet gjuha Angleze.
6. Preferohen kandidatët që kanë përfunduar studimet Master në fushën e kërkuar.
7. Preferencë të lartë kanë kandidatët që mbajnë grada shkencore apo tituj akademik.
8. Të kenë aktivitet kërkimor-shkencor dhe botime në revista shkencore të njohura
zyrtarisht.

DOKUMENTACIONI I KERKUAR:
1. Fotokopje e noterizuar e Diplomes se shkolles se larte bashke me Listen e Notave .
2. CV e plote e kandidatit konform modeleve zyrtare te kerkuara (gjeneralitetet, vendbanimi,
arsimimi, kualifikimi, aktiviteti, gjuhet e huaja, fushat e studimit, eksperienca e punes, etj).
3. Fotokopje te noterizuara te Çertifikatave apo Deshmive kualifikuese.
4. Studime te fushes perkatese (ne se ka).
5. Lejen nga qendra e tij e punes qe i jep mundesine e ketij aktivizimi.
6. Kerkesen e aktivizimit nga vet i interesuari.
KUJTESE:
1. Ne perzgjedhjen e kandidaturave do te merren ne konsiderate edhe rrethana qe kane te bejne
me mundesine e mbarevajtjes dhe gatishmerine ndaj procesit mesimor nga kandidati (si largesia
rezidenciale, etj).
2.Te gjithe ata qe kane qene te aktivizuar si pedagoge te ftuar gjate vitit shkollor 2012-2013
prane ketyre departamenteve dhe kane te depozituar ne zyren e personelit dokumentacionin e
kerkuar duhet te paraqesin vetem lejen nga qendra e tyre e punes dhe kerkesen per riaktivizim.
Ne procesin e perzgjedhjes do te shfrytezohet pjesa tjeter e dokumentacionit qe eshte e
depozituar ne arshiven e zyres tone te personelit.
3. Dokumentacionin e plote, çdo i interesuar, duhet ta paraqes prane Drejtorisë së Personelit të
UGJ-së duke filluar prej dates 01.10.2013 deri me daten 10.10.2013
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