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Vende Vakante  

Albanian University 

2017 - 2018 

 

Albanian University për vitin akademik 2017 - 2018 paraqet si më poshtë vendet vakante për plotësim 

të stafit akademik të brendshëm dhe kriteret që kandidatët duhet të plotësojnë në disiplinat e 

mëposhtme: 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE 

 

DEPARTAMENTI I STOMATOLOGJISË 

Stomatologji (5 Pedagogë) 

 

1-Biostatistikë -1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin Profesor i Asociuar. 

2-Fizikë -1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin Profesor i Asociuar. 

3-Anatomi Normale -1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin Profesor i Asociuar. 

4-Fiziologji-1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin Profesor i Asociuar. 

5-Radiologji - 1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin Profesor i Asociuar. 

 

 
 

DEPARTAMENTI I FARMACISË 

Farmaci (6 Pedagogë) 

 

1. Fizike dhe Biofizikë- 1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin  Profesor i Asociuar 

2. Anatomi - 1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin  Profesor i Asociuar 

3. Statistikë Matematikë- 1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin  Profesor i Asociuar 

4. Informatikë- 1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin  Profesor i Asociuar 

5. Mikrobiologji - 1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin  Profesor i Asociuar 

6. Fiziologji- 1 pedagog me kohë të plotë të paktën titullin  Profesor i Asociuar 
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DEPARTAMENTI I INFERMIERISE DHE FIZIOTERAPISE 

Infermieri (23 Pedagogë) 

 

1. Farmakologji -  1 pedagog me titullin Prof.Dr dhe 1 pedagog me gradën doktor shkencash me 
eksperiencë në mësimdhënie. 
  
2. Kirurgji e Përgjithshme - 1 pedagog me titullin Prof.Dr/Asc dhe 1 pedagog me gradën doktor 
shkencash me eksperience në mësimdhënie. 
  
3. Fiziologji Patologjike- 1 pedagog me titullin Prof.Dr/Asc dhe 1 pedagog me gradën doktor 
shkencash me eksperience në mësimdhënie. 
 
4. Sëmundje të Brëndshme - 1 pedagog me titullin Prof.Dr/Asc dhe 2 pedagog me gradën doktor 
shkencash me eksperience në mësimdhënie. 
 
5. ORL, infermieristika ORL - 1 pedagog me titullin Prof.Asc dhe 1 pedagog me gradën doktor 
shkencash me eksperience në mësimdhënie. 
 
6. Okulistikë, infermieristika e Okulistikës -1 pedagog me titullin Prof.Dr/Asc dhe 1 pedagog me 
gradën doktor shkencash me eksperience në mësimdhënie. 
 
 
7. Etikë Mjekësore - 1 pedagog me titullin Prof.Dr/Asc dhe 1 pedagog me gradën doktor shkencash 
me eksperience në mësimdhënie. 
 
8.Urgjencë - 1 pedagog me titullin Prof.Dr/Asc dhe 1 pedagog me gradën doktor shkencash me 
eksperience në mësimdhënie.  

  
9.Puerikulturë - 1 pedagog me gradën doktor shkencash dhe me eksperience në mësimdhënie.  

 
10. Psikiatri, infermieristika e psikiatrisë - 1 pedagog me titullin Prof.Dr/Asc dhe 1 pedagog me 
gradën doktor shkencash me eksperience në mësimdhënie. 
 
11. Geriartri - 2 pedagogë me titullin Prof.Dr/Asc dhe 1 pedagog me gradën doktor shkencash me 
eksperience në mësimdhënie. 
 
 12. Neurologji, infermieristika në neurologji-1 pedagog me gradën doktor shkencash dhe me 
eksperience në mësimdhënie.  
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Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale”  
                          (5 pedagogë) 
 

1. Statistikë dhe menaxhim infermieror- 2 pedagogë të brendshëm me titullin Profesor ose gradën 

doktor shkencash me eksperiencë në mësimdhënie. 

2. Infermieristika në kirurgjinë e avancuar-2 pedagogë të brendshëm me titullin Profesor ose 

gradën doktor shkencash me eksperiencë në mësimdhënie. 

3. Anestezi Reaminacioni dhe kujdesi infermieror-1 pedagog të brendshëm me titullin Profesor 

dhe 1 gradën doktor shkencash, me eksperience në mësimdhënie. 

 

Fizioterapi  

(7 Pedagogë) 

1. Rehabilitim Prostetik- 1 pedagog me gradën doktor shkencash në fizioterapi me eksperiencë në 
mësimdhënie.  
 
2. Rehabilitim Ortopedik - 1 pedagog me gradën doktor shkencash në fizioterapi me eksperiencë 
në mësimdhënie.  
 
3. Rehabilitim Neruologjik - 2 pedagogë me gradën doktorë shkencash me eksperiencë në 
mësimdhënie.  
 
4. Fizioterapi Instrumentale - 2 pedagogë me gradën doktor shkencash në fizioterapi me 
eksperiencë në mësimdhënie.  
 
5. Informatikë - 1 pedagog me gradën doktor shkencash me eksperiencë në mësimdhënie.  
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FAKULTETI I SHKENCAVE SHOQERORE 

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE POLITIKO-ADMINISTRATIVE 

Shkenca Politiko-Administrative (6 Pedagogë) 

 

1.  Administrim dhe Politika Publike  - 1 pedagog për nivelin Bachelor, Tirane – Se paku me 

gradën doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie 

2. Institucione dhe e drejtë financiare - 1 pedagog për nivelin Master Shkencor, Tirane – Se paku 

me gradën doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie 

3. Shkenca Administrative - 1 pedagog për nivelin Master Shkencor, Tirane – Se paku me gradën 

doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie 

4. Teknologji e Informacionit - 1 pedagog për nivelin Master Profesional, Tirane – Se paku me 

gradën doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie 

5. E drejte e punës dhe Sigurisë Sociale dhe E Drejte Administrative - 1 pedagog për nivelin 

Master Profesional, Tirane – Se paku me gradën doktor shkencash dhe me eksperience ne 

mësimdhënie 

6. Institucione dhe e Drejte Administrative - 1 pedagog për nivelin Master Shkencor, Tirane – Se 

paku me gradën doktor shkencash dhe me eksperience ne mësimdhënie 

 

DEPARTAMENTI I PSIKOLOGJISE SE PERGJITHSHME 

Psikologji (3 Pedagogë) 

1. Intervista Klinike dhe sistemet aktuale diagnostike - programi i studimit “Master Profesional 

në Psikologji Klinike”, 1 pedagog me gradën Dr dhe eksperiencë pune në këtë profil. 

2. Matje dhe vlerësim në këshillim psikologjik – programi i studimit “Master i Shkencave në 

Këshillim Psikologjik” – 1 pedagog me gradën Dr dhe eksperiencë pune në këtë profil. 

3. Neuropsikologji e moshës shkollore - programi i studimit “Master i Shkencave në Psikologji 

Zhvillimi dhe Shkollore” - 1 pedagog me gradën Dr dhe eksperiencë pune në këtë profil, preferohet 

neuropsikiatër. 
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DEPARTAMENTI I SHKENCAVE JURIDIKE 

Shkenca Juridike (6 Pedagogë) 

 

1. E Drejtë Financiare - Msc. “Shkenca Juridike” - Profili Publik-Administrativ(Kualifikim 

minimal, Gradë Shkencore, Dr.)  

2. E Drejtë e Pronësisë Intelektuale - Msc. “Shkenca Juridike” - Profili E Drejtë Private 

profilizuar në Shoqëritë Tregtare (Kualifikim minimal, Titull Shkencor Prof.Asoc.Dr.) 

3. E drejtë Penale e Biznesit Msc. “Shkenca Juridike” - Profili E Drejtë Penale(Kualifikim 

minimal, Gradë Shkencore, Dr.) 

4. E Drejtë Kibernetike - Msc. “Shkenca Juridike” - Profili E Drejtë Penale(Kualifikim 

minimal, Gradë Shkencore, Dr.) 

5. Statistikë Gjyqësore - MP “Shkenca Penale” (Kualifikim minimal, Gradë Shkencore, Dr.) 

6. Sistemet e huaja mё tё mёdha tё sё drejtёs - MP “E drejtё Private” (Kualifikim minimal, 

Titull Shkencor Pof.Asoc.Dr.) 

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE TË APLIKUARA DHE EKONOMIKE 

DEPARTAMENTI I ARKITEKTURËS 

Arkitekturë (10 pedagogë) 

 

 

1. Vizatim i Lirë 1/1; 1/2  
Vizatim i Lirë 2/2            – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash 

2. Kompozim Arkitektonik 1,2  
     Elemente Projektimi 1,2 – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash 
3. Materiale Ndërtimi 1,2    

Ekonomi Ndërtimi           – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash 

4. C.A.D (2D), (3D)              – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash 
5. Projektim Arkitektonik 1/1; 1/2 

Projektim Interieri  

     Urbanistikë 1/1; 1/2       – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor   Shkencash 

6. Projektim Arkitektonik 3/1  
Projektim Arkitektonik 3/2 – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash 

7. Projektim Industrial 1,2 – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash 
8. Legjislacion Profesional  

Studio Projektimi 4 – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash 

9. Rivlerësim Arkitektonik  
Teknologji Arkitekture1/1;1/2 – një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor 
Shkencash 
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10.Konstruksione Ndërtesash Metalike  

Konstruksione Betonarme – një pedagog me kohë të pjesshme të paktën gradën Doktor 
Shkencash 

 
 

Dizajn (4 pedagogë) 

1. Multimedia - Një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash. 
2. Kaligrafi - Një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash. 
3. Arti Grafik i Botimeve - Një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash. 

4. Ilustrimi - Një pedagog me kohë të plotë të paktën gradën Doktor Shkencash. 

 

DEPARTAMENTI I INXHINIERIVE 

(21 pedagogë) 

1. 2 pedagog inxhinier me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën “Inxhinieri Elektrike”– 

Së paku me gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), 3 vjet eksperience 

pune. 

2. 4 pedagog inxhinier me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën “Inxhinieri Elektronike”- 

Së paku me gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), 3 vjet eksperience 

pune.  

3. 4 pedagog inxhinier me kohë të plotë (asistent-lektorë) në fushën “Inxhinieri Elektronike” – 

Të kenë Diplomë të Nivelit të Dytë ose “Master i Shkencave” në Inxhinieri Elektonike, notë 

mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), njohuri të mira në një gjuhë të Komunitetit Europian. 

4. 2 pedagog inxhinier me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën “Teknologji 

Informacioni”, “Inxhinierisë Elektonike” dhe Inxhinierisë Kompjuterike - Së paku me 

gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), 3 vjet eksperience pune.  

5. 3 pedagog inxhinier me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën “Inxhinieri 

Kompjuterike/Informatike”, Teknologjisë së Informacionit”, “Informatikës” - Së paku 

me gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), 3 vjet eksperience pune. 

6. 2 pedagog inxhinier me kohë të plotë (asistent-lektorë) në fushën “Inxhinieri 

Kompjuterike/Informatike”, Teknologjisë së Informacionit”, “Informatikës” - Të kenë 

Diplomë të Nivelit të Dytë ose “Master i Shkencave” në Inxhinieri Kompjuterike/Informatikë, 

Teknologji Informacioni, Informatikë, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), njohuri të mira 

në një gjuhë të Komunitetit Europian.. 

7. 2 pedagog inxhinier me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën “Inxhinieri 

Mekanike/Mekatronike” – Së paku me gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar 

mbi 8(tetë), 3 vjet eksperience pune. 
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8. 1 pedagog me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën Matematikë ose fusha Inxhinierike 

– Të ketë eksperiencë të veçantë në menaxhimin e ndërmarrjeve Inxhinierike dhe të projekteve, 

gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), 3 vjet eksperience pune. 

9. 1 pedagog me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën Menaxhim Biznesi ose fusha 

Inxhinierike – Të ketë eksperiencë të veçantë në menaxhimin e ndërmarrjeve Inxhinierike dhe 

të projekteve, gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), 3 vjet 

eksperience pune. 

 

DEPARTAMENTI I SHKENCAVE EKONOMIKE 

(6 pedagogë) 
 

1. 6 pedagog me kohë të plotë (profesorë/lektorë) në fushën Financës, Menaxhimit ose 

ekuivalente– Së paku me gradën doktor shkencash, notë mesatare e ponderuar mbi 8(tetë), 3 

vjet eksperience pune. 

 


