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Shkolla Private e Arsimit të Lartë “Pavarësia” Vlorë,
Fakulteti i Ekonomisë dhe Shkencave Shoqërore,
Fakulteti i Shkencave të Aplikuara,
shpallin fushatën e re të rekrutimeve për vitin akademik 2016 – 2017, për vende të hapura
pune:
-

për personel akademik (pedagogë me kohë të plotë), në departamentet:

1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomi
Drejtësi
Shkenca Politike
Inxhinieri Informatike
Arkitekturë
si dhe kërkues shkencorë për Qendrën e Kërkimeve Rajonale, në të gjitha pozicionet
dhe fushat;

-

për personel ndihmës, në të gjitha pozicionet, IT, laborantë, mirëmbajtje, bibliotekë, etj.

-

për personel administrativ, në të gjitha pozicionet, administratorë, sekretari, arkiv,
protokoll, statistikë, promocion, burime njerëzore, etj.

Kandidatët për pedagogë dhe kërkues shkencorë duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:








Të kenë përfunduar studimet universitare me mesatare mbi 8.00;
Te zotërojë titullin Doktor Shkencash, ose të jetë në ndjekje të këtij procesi;
Te ketë eksperiencë pune në mësimdhënie për pozicionin në të cilin aplikon;
Të kenë aftësi të mira në komunikim;
Të ketë njohuri të mira të legjislacionit përkatës, (Ligji nr.80/2015 për Arsimin e Lartë
dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë,
Statutin e SHPAL “Pavarësia”Vlorë )
Të ketë njohuri të programeve bazë të kompjuterit dhe gjuhës angleze.

Të gjithë kandidatët duhet të paraqesin pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në Rektoratin e
SHPAL “Pavarësia”, Vlorë, paketën e aplikimit që përmban këto dokumenta:


Kerkesën e aplikimit për personel akademik;
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Curriculum Vitae
Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar.
Letra rekomandimi nga pedagogë apo udhëheqës shkencorë të kandidatit dhe të paktën
një nga letrat të jetë nga punëdhënësi/drejtuesi i fundit (nëse ka)
Fotokopje të dëshmive kualifikimi të ndryshme, të noterizuara;
Fotokopje të artikujve shkencorë të publikuar në revista ndërkombëtare
profesionale/shkencore dhe/ose punime të tjera
Fotokopje të pasaportës ose të një dokumenti identifikimi;
Fotokopje të librezës së punës, nëse ka.
Çertifikatë e njohjes së gjuhëve të huaja;
Çertifikata të përdorimit të programeve bazë komputerike;

Kandidatët për personel ndihmës dhe personel administrativ duhet të plotësojnë kriteret e
mëposhtme:






Të kenë përfunduar studimet universitare
Te kenë eksperiencë pune për pozicionin në të cilin aplikojnë
Të kenë aftësi të mira në komunikim
Të ketë njohuri të mira të legjislacionit përkatës
Të ketë njohuri të programeve bazë të kompjuterit dhe gjuhës angleze.

Kandidatët duhet të paraqesin pranë Zyrës së Burimeve Njerëzore në SHPAL “Pavarësia” Vlorë
paketën e aplikimit që përmban këto dokumenta:









Kerkesën e aplikimit ;
Curriculum Vitae
Diplomën e studimeve universitare dhe listën e notave të noterizuar.
Fotokopje të dëshmive kualifikimi të ndryshme;
Fotokopje të pasaportës ose të një dokumenti identifikimi;
Fotokopje të librezës së punës nëse ka.
Çertifikatë e njohjes së gjuhëve të huaja;
Çertifikata të përdorimit të programeve bazë komputerike

Afati i aplikimit është deri në fund të muajit Korrik 2016.
Intervistimi do të zhvillohet për të gjithë aplikantët përgatë datave 26-30.09.2016 Shtator
Shpallja e fituesve : 03-07.10.2016

