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Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës bazuar në Ligjin Nr.80/2015 “Për arsimin e 

lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë ne Republiken e Shqipërise” neni 

57 dhe 64, pika 1, si dhe mbështetur ne Statutin e Universitetit te Tiranës, neni 68, si dhe me 

vendim Dekanati nr.84, date 06.09.2022, shpall aplikimin për personel akademik me kohë të 

pjesshme (pedagogë të jashtëm)pranë Fakultetit te Gjuhëve të Huaja për vitin akademik 2022-

2023. 

Kandidatët që konkurojnë për personel akademik me kohë të pjesshme në departamentin e 

Gjuhës Angleze duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 

 

Kritere të përgjithshme:  

 

1. Të kenë përfunduar studimet universitare 4–vjeçare ose 3 + 2 vjeçare në fushën e gjuhës 

angleze, me notë mesatare mbi 8.5; 

2. Të ketë zotësi të plotë për të vepruar 

3. Të zotërojne aftësitë e nevojshme personale për vëndin e punës per të cilin konkuronjnë. 

4. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me 

dashje. 

5. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna. 

 

Kandidatët që konkurojnë për personel akademik me kohë të pjesshme në departamentin e 

Gjuhës Gjermane duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 

 

Kritere të përgjithshme:  

 

1.Të kenë përfunduar studimet universitare 4-vjeçare ose 3+2  në gjuhën gjermane. 

2.Të kenë zotësi te plotë për të vepruar 

3.Të zotërojne aftësitë e nevojshme personale për vëndin e punës per të cilin konkurojnë. 

4.Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me 

dashje. 

5. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna. 

6. Te zoterojë të paktën një gjuhë të dytë të huaj të BE-së (përveç gjuhës gjermane). 

 

Kritere të veçanta: 

 

1.Të ketë kualifikime në fushën e mësimdhënies në gjuhën gjermane. 

2.Të ketë përvoje pune 3 vitet e fundit pa shkëputje në mësimdhënien e gjuhës gjermane. 

 

Kandidatët që konkurojnë për personel akademik me kohë të pjesshme ne Departamentin e 

Gjuhës Italiane nga duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 
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 Kritere të përgjithëshme: 

 

1. Të kenë përfunduar studimet universitare 4-vjeçare ose 3+2 vjeçare në gjuhën italiane  

me notë mesatare mbi 8(tetë) ne secilin prej cikleve te studimit. 

2. Të kenë zotësi te plotë për te vepruar 

3. Të zotërojne aftësitë e nevojshme personale për vëndin e punës per të cilin konkuronjnë. 

4. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me 

dashje. 

5. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna. 

 

 Kritere të veçanta: 

 

1. Të kenë përvojë në fushën e mësimdhënies së gjuhës dhe kulturës italiane. 

2. Të ketë studime pasuniversitare dhe botime në fushën e gjuhësise/letërsise italiane. 

Kandidatët që konkurojnë për personel akademik me kohë të pjessshme ne Departamentin e 

Gjuhës Frënge duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 

 Kritere të përgjithëshme: 

- Të kenë përfunduar studimet universitare 4-vjeçare ose 3+2 vjeçarenë gjuhën Frënge me 

notë mesatare mbi 8-të ne secilin prej cikleve te studimit. 

- Të kenë zotësi te plotë për te vepruar. 

- Të zotërojne aftësitë e nevojshme personale për vëndin e punës per të cilin konkuronjnë. 

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

dashje. 

- Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna. 

 

 Kritere të veçanta: 

1. Të kenë përvojë në fushën e mësimdhënies së gjuhës dhe kulturës Frënge. 

2 Të kenë kryer studime pasuniversitare dhe/ose të kenë botime në fushën e 

gjuhësise/letërsise Frënge 

Kandidatët që konkurojnë për personel akademik me kohë të pjesshme ne Departamentin e 

Gjuhës Greke duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 

 Kritere të përgjithëshme: 

1. Të kenë përfunduar studimet universitare 4-vjeçare ose 3+2 vjeçare në gjuhën grekeme 

notë mesatare te pergjithëshme mbi 8-të.   

2. Të kenë zotësi te plotë për te vepruar. 

3. Të zotërojne aftësitë e nevojshme personale për vëndin e punës per të cilin konkuronjnë. 

4. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me 

dashje. 

5. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna. 

6. Te zoterojë te paktën një gjuhë të huaj  të dytë (përveç gjuhës greke). 

 

 Kritere të veçanta: 
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1 Të ketë përvoje pune 3 vitet e fundit pa shkëputje ne mësimdhënien e gjuhës greke. 

Kandidatët që konkurojnë për personel akademik me kohë të pjesshme ne Departamentin e 

Gjuhëve Sllave dhe Ballkanike duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 

 Kritere të përgjithëshme: 

1. Të kenë përfunduar studimet universitare 4-vjeçare me mesatare 8, ose diplomë 3 vjeçare 

Bachelor me mesatare 8 dhe diplomë 2 vjeçare Master i Shkencave në gjuhë dhe letërsi  

turke, ruse, bullgare, rumune, serbishte, hebraike, arabe , kroate, polake.  

2. Të kenë zotësi te plotë për te vepruar. 

3. Të zotërojne aftësitë e nevojshme personale për vëndin e punës per të cilin konkuronjnë. 

4. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me 

dashje. 

5. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna. 

 

 Kritere të veçanta: 

 

- Të ketë përvojë pune dhe akademike në një nga Instiucione të Arsimit të Lartë , institute 

të gjuhës etj. 

Kandidatët që konkurojnë për personel akademik me kohë të pjesshme ne Departamentin e 

Gjuhës Spanjolle duhet të plotësojnë kriteret si më poshtë: 

 Kritere të përgjithëshme: 

 

1. Të kenë ketë diplomë universitare 4-vjeçare ose dy cikle studimesh te njepasnjeshme në 

gjuhën spanjolle brenda ose jashte vendit, me notë mesatare te pergjitheshme të të dy 

cikleve mbi 8( tetë) e lart.   

2. Të kenë zotësi te plotë për te vepruar. 

3. Të zotërojne aftësitë e nevojshme personale për vëndin e punës per të cilin konkuronjnë. 

4. Të mos jenë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e një vepre penale me 

dashje. 

5. Të mos jetë marrë ndaj tyre masa disiplinore e largimit nga puna. 

 

 Kritere të veçanta: 

 

1. Të ketë kualifikime në fushën e mësimdhënies së gjuhes spanjolle. 

2. Të ketë përvoje pune 3 vitet e fundit në mësimdhënie në arsimin universitar. 

3. Te zoterojë te paktën një gjuhë të dytë të huaj (përveç gjuhës spanjolle). 

 

Shënim: 

 

 Kandidatët që do të përzgjidhen nga konkurimi do të angazhohen në bazë të nevojave të 

ngarkesës mësimore të Njësive bazë. 
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 Kandidatët duhet të përballojnë ngarkesën mësimore maksimale prej 120 orë vjetore, të 

shtrirë gjatë vitit akademik 2022-2023, në përputhje me kërkesat dhe mundësitë e Njesive 

bazë 

 

Konkurimi  

 Vlerësimi i kandidaturave do të përfshijë dy faza të njëpasnjëshme: vlerësimin e dosjes dhe 

intervistën. 

 Vetëm kandidatët e kualifikuar nga faza e shqyrtimit të dosjeve i nënshtrohen intervistës. 

Shqyrtimi i dosjes do të bëhet nga komisioni ad-hoc që do të ngrihet pranë Njesive bazë. 

 Kandidatët, të cilët konkurojnë rishtas, do t’i nënshtrohet testimit me gojë (intervistë) 

përpara komisionit ad-hoc të Njesive bazë. 

 Përjashtohen nga intervista ish-pedagogë të brendshëm dhe të jashtëm të njësive bazë të 

Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, si dhe pedagogë të punësuar në universitete publike në Njësi 

të ngjashme. 

 

Kandidatët që aplikojne për këto vende pune duhet të dorëzojne pranë Degës së Burimeve 

Njerëzore në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të  Universitetit të Tiranës nga data 06.09.2022 

– 20.09.2022, këto dokumenta : 

1. Dokument identifikimi 

2. Curriculum Vitae (CV) 

3. Kërkesë me shkrim 

4. Fotokopje e diplomës (e noterizuar). 

5. Fotokopje e listes së notave (e noterizuar).  

6. Dëshmi për titujt dhe gradat shkencore (të noterizuar) 

7. Dëshmi per kualifikimet dhe aktivitetet lidhur me temën e aplikimit. 

8. Vleresimt e punëdhënesit nëse kandidati ka qënë i punësuar me parë. 

9. Në rast të perfundimit të studimeve jashtë vendit kandidati do te paraqesë edhe 

ekuivalentimin e Diplomes nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (të noterizuar) 

10. Dëshmi penaliteti ose formular vetdeklarimi. 

11. Raport Mjeko-Ligjor për aftësine në punë. 

Për kandidatët që kanë qënë të angazhuar edhe në vitet e kaluara akademike apo kanë 

qënë personel akademik me kohë të plotë, kërkohen vetëm ndryshimet në 

dokumentacionin si më poshtë : 

 

1. Curriculum Vitae (CV) (te përditesuar) 

2. Kërkesë me shkrim 

3. Leje  (pune) nga punëdhënesi i fundit (ku punoni aktualisht ose deklarim si i papunë) 

4. Dëshmi penaliteti ose formular vetdeklarimi. 

5. Raport Mjeko-Ligjor për aftësine në punë. 

          


