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Albanian University për vitin akademik 2018 - 2019 paraqet si më poshtë vendet vakante për 

plotësim të stafit akademik dhe kriteret që kandidatët duhet të plotësojnë : 

 

 

 

FAKULTETI I SHKENCAVE MJEKËSORE 
 

 

Kriteret e përgjithshme që duhet të plotësojnë kandidatët, bazuar në përcaktimet e bëra në 
Statutin dhe Rregulloren e Institucionit, “Ligjin për Arsimin e Lartë 80/2015” dhe në aktet 
nënligjore të dala në zbatim të tij, janë si më poshtë: 

 

 

• Të kenë përfunduar ciklin e dytë të studimeve në profilin përkatës, sipas lëndës që do të 
mbulojnë me mesatare mbi 8 (tetë); 

• Preferohet eksperiencë në mësimdhënie dhe eksperiencë profesionale, e lidhur me lëndën 
që do të mbulojnë; 

• Të zotërojnë aftësitë e nevojshme personale për vendin e punës, si aftësi komunikimi etj. 
 

 

A. Departamenti Infermierisë e Fizioterapisë – 21 vende vakante 

 

I. Programi i Studimit në “Infermieri” ka këto nevoja: 

 

1. Infermieristikë Kirurgjikale- 2 Pedagog të brëndshëm me gradën Prof.Dr ose Dr me 

eksperience në mësimdhënie 

 

2. Fiziologji Patologjike- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor 

Shkencash me eksperience në mësimdhënie. 

3. Etikë Mjekësore - 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash 

me eksperience në mësimdhënie. 

4. Fizologji - 1 Pedagog me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në 

mësimdhënie.  



5. Obstetrikë, Gjinekologji,Infermieristika e Obstetrike Gjinekologjisë - 2 Pedagog i 

brëndshëm  me gradën Prof.Dr/Asc dhe 1 Doktor Shkencash i jashtëm me eksperience 

në mësimdhënie 

6. Neurologji, infermierisrtika e neurologjisë -1 Pedagog i brëndshëm me gradën  

Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie. 

7. Psikiatri, Infermieristika e Psikiatrisë - 1 Pedagog me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor 

Shkencash me eksperience në mësimdhënie. 

8. Geriartri - 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose 1 Doktor Shkencash me 

eksperience në mësimdhënie. 

9.  Sëmundje të Brëndshme - 2 Pedagogë të brëndshëm me gradën Doktor Shkencash dhe 

me eksperience në mësimdhënie.  

10.  Pediatri -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash dhe me eksperience 

në mësimdhënie.  

 

II. Programi i Studimit Bachelor në “Fizioterapi” ka këto nevoja: 

 

1. Fizologji- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me 

eksperience në mësimdhënie.  

2. Neurologji,Rehabilitim Neruologjik - 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor 

Shkencash me eksperience në mësimdhënie.  

3. Histologji -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me 

eksperience në mësimdhënie.  

4. Vlerësim Neurofiziologjik- 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në 

Fizioterapi 

5. Rehabilitim Fizik-1 Pedagog  i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në Fizioterapi 

6. Urgjencë - 1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc ose Doktor Shkencash me 

eksperience në mësimdhënie.  

7. Ortopedi,Rehabilitim Ortopedik-1 Pedagog i brëndshëm me gradën Prof.Dr/Asc 

ose Doktor Shkencash me eksperience në mësimdhënie.  

8. Rehabilitim kardiopulmonar -1 Pedagog  i brëndshëm me gradën Doktor Shkencash në 

Fizioterapi 

 



III. Programin e Studimit Master Profesional në “Infermieri Kirurgjikale” ka këto 

nevoja: 

 

1. Menaxhim infermieror -1 Pedagog i brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor 

Shkencash me eksperience në mësimdhënie. 

2. Infermieristika në kirurgjinë Torakale dhe Kardiovaskulare -1 Pedagog të brëndshëm 

me gradën Profesor ose Doktor Shkencash, me eksperience në mësimdhënie. 

3. Infermieristika në Urgjencat Kirurgjikale dhe Djegjet Plastike-   1 i Pedagog të 

brëndshëm me gradën Profesor ose Doktor Shkencash, me eksperience në mësimdhënie 

 

 B. Departamenti i Stomatologjisë – 6 vende vakante 

 

1- Biologji – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar. 

2- Fizikë – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar. 

3- Anatomi Normale – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar. 

4- Fiziologji – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar. 

5- Radiologji – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar. 

6- Gjenetikё – 1 pedagog i brendshëm me të paktën gradën Profesor i Asociuar . 

                                                                                             

C.  Departamenti Farmaci – 4 vende vakante 

 

1. Farmakognozi - 1 pedagog me të paktën titullin Prof.As dhe me eksperiencë në 

mësimdhënie për pedagog të brendshëm. 

2. Teknologji farmaceutike - 1 pedagog me të paktën titullin Prof.As dhe me 

eksperiencë në mësimdhënie për pedagog të brendshëm. 

 

3. Kimi farmaceutike - 1 pedagog me të paktën titullin Prof.As dhe me eksperiencë 

në mësimdhënie për pedagog të brendshëm. 

 

4. Fiziologji - 1 pedagog me të paktën titullin Prof.As dhe me eksperiencë në 

mësimdhënie për pedagog të brendshëm. 


