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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 SHOQËRORE 
 

 

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; 

• Preferohet që aplikantët të kenë gradën shkencore “Doktor”; 

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

 

 

A. DEPARTAMENTI I EDUKIMIT DHE ANGLISHTES – 2 vende vaknate 

  

 

2 pedagog në programin e studimit Bachelor për Gjuhën Angleze me gradën 

shkencore Dr dhe me eksperience mësimdhënie në IAL 

 

 

 

 

B. DEPARTAMENTI I SHKENCAVE POLITIKO-ADMINISTRATIVE  - 3 vende vakante 

 

 

2 pedagog në programin e studimit Bachelor e në Master i Shkencave në lëndët 

“Administrim Publik dhe Politika” e “Shkenca Politike” me gradën shkencore Dr dhe 

me eksperience pune në këtë profil. 

 



1 pedagog në programin e studimit Master Shkencor në lëndën “Shkenca 

Administrative” me gradën shkencore Dr dhe me eksperience pune në këtë profil. 

 

 

 

C. DEPARTAMENTI I PSIKOLOGJISE SE PERGJITHSHME – 4 vende vakante 
 

 

1 pedagog në programin e studimit Master Profesional në Psikologji Klinike, për  

lëndën “Intervista Klinike dhe sistemet aktuale diagnostike”  me gradën shkencore Dr 

dhe me eksperience pune në këtë profil. 

 

1 pedagog në programin e studimit Master Profesional në Psikologji Shkollore, për  

lëndën “Vlerësimi dhe këshillimi i fëmijëve dhe adoleshentët”  me gradën shkencore 

Dr dhe me eksperience pune në këtë profil. 

 

1 pedagog në programin e studimit Bachelor në Psikologji të Përgjithshme, për  

lëndën “Psikologji e përgjithshme”  me gradën shkencore Dr dhe me eksperience pune 

në këtë profil. 

 

1 pedagog në programin e studimit Bachelor në Psikologji të Përgjithshme, për  

lëndën “Psikologji e gjumit dhe ëndrave”  me gradën shkencore Dr dhe me 

eksperience pune në këtë profil. 

 

 

D. DEPARTAMENTI I SHKENCAVE JURIDIKE  - 3 vende vakante 

 

 

1 pedagog me profil Publik Administrativ, E drejtë financiare, me titull Prof.Asoc.Dr. 

 

1 pedagog i Shkencave me profil E drejtë Private, E drejtë e pronësisë intelektuale, 

me titull Prof.Asoc.Dr. 

 

 

1 pedagog në programin e studimit Master Profesional me profil E drejtë Private, 

Sistemet e huaja më të mëdha të së drejtës, me titull Prof.Asoc.Dr. 


