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Nr. 385 Prot.       Tiranë,më 29.09.2021 

V E N D I M 

PËR  

SHPALLJEN  E VENDEVE TË LIRA SI DHE KRITERET PËR PERSONELIN 
AKADEMIK ME KOHË TË PJESSHME PËR VITIN AKADEMIK 2021-2022 

Nr. 94 datë 29.09.2021 

 Dekanati i Fakultetit te Inxhinierise se Ndertimit  bazuar ne : 

• Vendimin e Rektoratit te UPT Nr.116 dt.22.09.2020 “ “Për  miratimin e procedurës 
për punësimin e personelit akademik me kohë të pjesshme në UPT”; 

• Propozimeve te ardhura nga departamentet : 
 Departamenti i Konstruksioneve te Ndertimit dhe Infrastruktures se Transportit  

Nr. 51 Prot. date 23.09.2021 ; Nr.52  Prot. dt.23.09.2021 
 Departamenti Inxhinierise se Mjedisit Nr. 28 Prot.dt.21.09.2021 
 Departamenti Hidraulikes dhe Hidroteknikes Nr. 63 dt. 15.09.2021; Nr.64 Prot. dt. 

15.09.2021 
 Departamenti i Gjeodezise  Nr.108Prot. dt.21.09.2021; Nr.109 Prot. dt.21.09.2021  
 Departamanti i Mekanikes se Strukturave Nr.42Prot. date 24.09.2021 

 
V E N D O S I 

 
Të miratohen vendet e punës dhe kriteret për personelin akademik  me kohë të 
pjesshme për vitin akademik  2021-2022 si më poshtë: 

DEPARTAMENTI I KONSTRUKSIONEVE TË NDËRTIMIT DHE 
INFRASTRUKTURËS SË TRANSPORTIT 

Duke parë ngarkesën mësimore të anëtarëve të Departamentit të Konstruksioneve të 
Ndërtimit dhe Infrastrukturës së Trasnporteve dhe për zhvillimin sa më afër kërkesave 
bashkëkohore të mësimdhënies, kërkojmë të plotësohemi me personel me kohe te pjesshme 
për vitin akademik 2020-2021. 

 
Grupi i Shkencave te materialeve dhe organizim i punimeve ne ndertim - 
5(pese)   
• Grupi i Konstruksioneve betonarme dhe metalike  -  2(dy)  
• Grupi i Infrastruktures se Transportit  -    2(dy)   
• Grupi i Gjeoteknikes     -  3(tre)   
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Kriteret që duhet të plotësojë personeli akademik me kohe te pjesshme : 
 

1. Nota mesatare minimale 8.5. Kriteri i notës është përcaktues. Nuk merren në 
konsideratë dosjet me notë mesatare më të ulët. Nota mesatare përcaktohet mbi 
bazën e mesatares aritmetike të të gjitha lëndëve të nivelit të parë dhe të dytë, 
duke përfshirë edhe notën e diplomës dhe të provimit të formimit. 

2. Nëse kandidati ka gradë shkencore dhe mesatare nën 8.5 atëherë dosja e tij shqyrtohet 
dhe pikët që i takojnë mesatares llogariten me ponderim. 

3. Mënyra e ponderimit për llogaritjen e saktë të pikëve do të percaktohet nga grupi i 
punës i posaçëm, që do të krijohet.  

4. Vlerësimi maksimal 100 pikë. Shpërndarja e pikëve si më poshtë: 
• nota mesatare 20 pikë 
• grada shkencore 20 pikë 
• eksperienca në mësimdhënie 20 pikë 
• eksperienca në punë 10 pikë 
• mendimi i titullarit të lëndës/lektorit përkatës 20 pikë 
• nota e lëndës ku do të aktivizohet 10 pikë 

5. Kandidati duhet të jetë diplomuar në inxhinieri ndërtimi. 
6. Për lëndë të veçanta mund të pranohen në konkurim edhe kandidatë të diplomuar në 

fusha të tjera. 
 
         DEPARTAMENTI I INXHINIERISË SË MJEDISIT 

I.      Për pedagog të lëndës "Mbrojtja nga Ndriçimi": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, 
Inxhinieri Mjedisi, Profili Energjitikë, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega 
Fizikë. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Preferohen ata persona të cilët kanë Tituj dhe Grada Shkencore, Profesor, Profesoi i 
Asociuar ose Doktor.    

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 

mailto:fin.info@fin.edu.al
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 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 
mësipërme. 

II. Për pedagog të lëndëve "Ekonomi Mjedisi" (seminare) dhe "Simulimi Termik i 
Ndërtesave": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, Profili Energjitikë. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Të ketë eksperiencë pune në fushat që kërkohet.  
 Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të ketë eksperiencë pedagogjike ose kërkimore në fushën e disiplinave të mësipërme. 

III.   Për pedagog të lëndës "Dinamika e Ujërave Nëntokësore": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim 
ujërash. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Preferohen ata persona të cilët kanë Tituj dhe Grada Shkencore, Profesor, Profesoi i 
Asociuar ose Doktor.    

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 

mësipërme. 

IV. Për pedagog të lëndës "Proçese Specifike të Trajtimit të Ujërave": 

mailto:fin.info@fin.edu.al
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 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim 
ujërash. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Të ketë eksperiencë pune në fushat që kërkohet.  
 Të ketë eksperiencë pedagogjike ose kërkimore në fushëa e disiplinave të mësipërme. 
 Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 

V.   Për pedagog të lëndës "Teknika e Komunikimit dhe Metodat Kërkimore 
Shkencore": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, 
në disiplina të cilat kanë të bejnë me shkencat e komunikimit, ose Fakultete të 
tjera në universitete të njohura perëndimore në profilet e mësipërme. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Të ketë eksperiencë pune në fushat që kërkohet.  
 Preferohen ata persona të cilët kanë Tituj dhe Grada Shkencore, Profesor, Profesoi i 

Asociuar, Doktor, ose Doktor në process për fushen e mësipërme.  
 Të ketë eksperiencë pedagogjike ose kërkimore në fushëa e disiplinave të mësipërme. 
 Të ketë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 

VI. Për pedagog të lëndës "VSM dhe Lejet Mjedisore": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, Profili Energjitikë ose 
Trajtim Ujërash. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

mailto:fin.info@fin.edu.al
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 Të ketë eksperiencë pune në fushat që kërkohet, sin ë institucione akademike apo dhe 
në dikasteret e linjës.  

VII. Për pedagog të leksioneve të lëndës "Mbrojtje Mjedisi" tek DHH: 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim 
ujërash. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Preferohen ata persona të cilët kanë Tituj dhe Grada Shkencore, Profesor, Profesoi i 
Asociuar ose Doktor.    

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 

mësipërme. 

 

VIII. Për pedagog të seminareve të lëndës "Ndotja e Ujërave dhe Trajtimi i Tyre": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim Uji. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Preferohen ata persona të cilët kanë Tituj dhe Grada Shkencore, Profesor, Profesoi i 
Asociuar ose Doktor.    

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 

mësipërme. 

mailto:fin.info@fin.edu.al


                                                                 
 

    REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
 

         
  

 
 

 
UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANËS 

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT 

 
 

FAKULTETI I INXHINIERISË SË NDËRTIMIT 
 

  
  

                                 Adresa: Rruga “Muhamet GJOLLESHA”Nr.54, Tiranë,  
                               Tel. +355 4 2244100 Tel/Fax: +355 4 2244101, 

                                   E -mail : fin.info@fin.edu.al web: www.fin.edu.al 

1951 1991

IX.  Për pedagog të lëndës "Metrologjia e Ndotjes së Ujit": 
 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 

Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim 
ujërash, ose të jetë i piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i 
vjetër, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Kimi e Përgjithshme, Kimi 
Industriale. 

  Fakultete të tjera në universitete të njohura perëndimore në degën e mësipërme. 
 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 

mësipërme. 

X. Për pedagog të lëndës "Klimatologji": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, ose 
në Fakultete të tjera në universitete të njohura perëndimore në degën e mësipërme. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Preferohen ata persona të cilët kanë Tituj dhe Grada Shkencore, Profesor, Profesoi i 
Asociuar ose Doktor.    

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 

mësipërme. 

XI. Për pedagog të seminareve të lëndës "Erozion dhe Vlerësim i Riskut": 

 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim Uji. 

 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 

mailto:fin.info@fin.edu.al
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 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Preferohen ata persona të cilët kanë Tituj dhe Grada Shkencore, Profesor, Profesoi i 
Asociuar ose Doktor.    

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 

mësipërme. 

XII. Për pedagog të lëndës "Trajtimi i Ujrave Industriale": 
 Të jenë të piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i vjetër, në 

Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Inxhinieri Mjedisi, profili Trajtim 
ujërash, ose të jetë i piasur me diplomome të nivelit Master Shkencor, ose sistemi i 
vjetër, në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Dega Kimi e Përgjithshme, Kimi 
Industriale. 

  Fakultete të tjera në universitete të njohura perëndimore në degën e mësipërme. 
 Të kenë  perfunduar studimet universitare me notë mesatare ≥7.5. 
 Të mos jenë të dënuar me vendim të formës së prerë nga gjykata. 

Preferohen kandidatët konkurrentë që plotësojnë edhe këto kritere të veçanta: 

 Të kenë eksperiencë pune në fushat që mbulon DIM.  
 Të kenë publikime në revista shkencore, konferenca ose pjesëmarrje në aktivitete të 

ndryshme kërkimore-shkencore. 
 Të kenë eksperiencë pedagogjike të mësimdhënies në fushën e disiplinave të 

mësipërme. 

 

DEPARTAMENTI I MEKANIKËS  SË STRUKTURAVE 
 

 Mekanika racionale                 1(nje) pers.akad.me kohe te pjesshme 
 Rezistenca      1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 
 Elemente te konstruksioneve te ndertimit 1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 
 Shkenca e Konstruksioneve 1                1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 
 Shkenca e Konstruksioneve 2                1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 
 Teoria e Strukturave                                   1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 
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 Teoria e Avancuar e Strukturave 1+2        1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 
 Dinamika e Strukturave dhe  

Inxhinieria  sizmike    1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 
 Teoria e modelimit dhe eksperimentimit 1(nje) pers.akad. me kohe te pjesshme 

 
Kritere për  për personeli akademik  me kohë të pjeshshme pranë DMS. 

Kandidati/tja duhet: 
 

• të ketë përfunduar studimet e larta në degën ndërtim ose hidroteknikë dhe të ketë 
fituar diplomën Master Shkencor ose diplomën e integruar të studimeve 5-vjeçare në 
Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit/fakultete të huaja analoge; 

• të ketë mesataren  e notave të studimeve universitare (për studimet 5 vjeçare) dhe ajo 
për çdo nivel të studimeve (Bachelor dhe Master i Shkencave) mbi 7.5; 

• të ketë mesataren  e notave të gruplëndëve të DMS mbi  8.5; 
 
Kandidati/tja preferohet: 
 

• të ketë përvojë mësimdhënëse pranë DMS-së 
• të mbajë gradën shkencore “Doktor”ose të jetë në proces doktorate si dhe të ketë tituj 

akademikë; 
 

Renditja e kandidatëve do të bëhet nga komisioni i posaçëm i ngritur për këtë qëllim pranë 
DMS-së. 
 

DEPARTAMENTI I HIDRAULIKËS DHE HIDROTEKNIKËS 

I. Grupi i lëndëve të Hidraulikës.     5(pese)  

 Hidrologji e aplikuar  degën Hidroteknikë Master  1 (një) 
 Hidraulikë lumore,  degën Hidroteknikë Master  

Dhe Vepra nenetokesore Fakultetin Gjelogji Miniera    1 (një) 
 Hidraulike   degën Gjeomjedis, Gjeoburime 1 (një) 
 Modelim i sistemeve ujore degën Hidroteknikë Master             1 (një) 
 Hidraulik    degën Ndertim Bachelor  1 (një) 
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II. Grupi i lëndëve të Veprave Hidroteknikë.   3 pedagogë 

 Vepra hidroteknike  3 degën Hidroteknikë Master  1 (një) 
 Strukturat inxhinierike bregdetare   degen Hidroteknikë Master 1 (një)  
 Vepra hidroteknike rrjete  inxhinierike në degën Gjeodezi Bachelor  

1 (një)  
 
KRITERET QE DUHET TE PLOTESOJNE KANDIDATET :  

1. Te kete perfunduar studimet 5 vjeçare ne programin e studimit Hidroteknike. 

2. Preferohet kandidati me eksperience ne mesimdhenie. 

3. Preferohet kandidati me kualifikime ne fushen e lendes perkatese. 

4. Te kete note mesatare mbi 7.5. 

 

DEPARTAMENTI I GJEODEZISË 

LISTA E LËNDËVE PERSONEL AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME NE 
CIKLIN BACHELOR 

 Gjeodezia e përgjithëshme 1,2                                                    Seminare 
 Rilevimet Topografike dhe  rrjete shtetërore 1,2                        Seminare 
 Gjeodezia  matematike                                                                Leksione + seminare 
 Teoria e gabimeve dhe vlerësimeve                                            Seminare 
 Hartografi e përgjithëshme                                                          Seminare 
 Nivelim i saktësisë së lartë                                                          Seminare 
 Sisteme kadastrale, Politikat e perdorimit te Tokes                    Seminare 
 Gjeodezia inxhinierike 1,2                                                          Seminare 
 Projek. Zbatim Gjeodezik ne Rruge Hekurudha                         Leksione + seminare 
  Sisteme të Informacionit Gjeografik (GIS )                               Seminare 

 

LISTA E LËNDËVE PERSONEL AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME NE 
MASTER PROFESIONAL 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Shkenca e gjeoinformacionit dhe analizat gjeohapesinore             Seminare 
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LISTA E LËNDËVE PERSONEL AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME NE 
MASTER SHKENCOR 

 Sistemet koordinative gjeodezike referuese                               Leksione + seminare 
   Gjeodezi Fizike                                                                         Leksione + seminare 

  

LISTA E LËNDËVE PERSONEL AKADEMIK ME KOHE TE PJESSHME NE 
DEGET NDERTIM – HIDRO – MJEDIS - FAU 

 Topografi  1  ( Bachelor - Ndertim)                                                   Seminar 
 Topografi  2  ( MSH - Ndertim)                                                         Leksione + 

seminare 
 Gjeodezi Inxhinierike ( Bachelor - Hidro)                                         Seminare 
 Topografi  ( Bachelor Dega Mjedis)                                                  Seminare 
 Topografi  ( Bachelor - FAU)                                                            Seminare 

  

KRITERET QE DUHET TE PLOTESOJNE KANDIDATET 

-  Të ketë mbaruar studimet 5 vjeçare në programin e studimit “Gjeodezi”. 
- Preferohet kandidati me kualifikime në fushën e lëndës përkatëse. 
- Të ketë notë mesatare mbi 7.5 

     
DOKUMENTAT QË DUHET TË DORËZOHEN PËR APLIKIM NGA 

KANDIDATËT E RINJ PRANË DEPARTAMENTEVE  JANË: 

 Kërkesë me shkrim per aplikim; 
 Jeteshkrimi (CV); 
 Fotokoje të dokumentit të identifikimit 
 Fotokopje e diplomes universitare  dhe lists të notave të noterizuara (per diplomat e 

marre jashte Republikes se Shqiperise te percillet njesimi nga Ministria e Arsimi, 
Sportit dhe Rinise); 

 Formulari  vetedeklarimit sipas shtojces Nr.01 të Vendimit Rektoratit te UPT Nr.116 
dt.22.09.2020  bashkelidhur; 
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 Cdo dokumentacion tjeter qe verteton titujt dhe gradat , trajtnime , kualifikimet , 
arsimin shtese  etj(nese ka) 

 Rekomandime  

DOKUMENTACIONI DO TË DOREZOHET PRANË DEPARTAMENTEVE 
PËRKATËSE DERI MË DATË 08 TETOR 2021 

 

 

   D E K A N I  

Prof.Asoc. Neritan SHKODRANI 

 

 
 
 

mailto:fin.info@fin.edu.al

