
Në bazë të nenit 182 nga Ligji i arsimit të lartë (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 

nr.82/2018), Statutit të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, Rregullorja për kriteret dhe 

procedurat për zgjedhjen në mësimdhënie - titulli shkencor, mësimor - profesional dhe 

bashkëpunëtor dhe asistent – doktorant në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, shpall: 

 

 

KONKURS 

për zgjedhje në thirrje të titulluar  

 

 

. 

 

A.Fakulteti i ndërtimatrisë dhe arkitekturës në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në 

Shkup.  

1. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Zhvillimi i 

arkitekturës dhe urbanizmit dhe trashëgimisë arkitekturore (20103 nga Klasifikimi i lëmive, 

fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

2. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: 

Konstruksione arkitektonike (20112 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore – 

hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

3. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Gjeodezi e 

zbatuar (20602 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas 

klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

 

B. Fakulteti i shkencave teknike në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

1. Zgjedhje  e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Logjistika 

e transportit (22004 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas 

klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

2. Zgjedhje  e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Proektim i 

përgjithshëm makinerik dhe konstrukcione makinerike (21400 nga Klasifikimi i lëmive, 

fushave dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

3. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Menaxhment 

në doganë dhe shpedicion (50621 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore – 

hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

 

C. Fakulteti i shkencave sociale në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup.  

1. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Teoria e 

përgjithshme e kriminalistikës (51600) dhe  Tjetër (51610 nga Klasifikimi i lëmive, fushave 

dhe sferave shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 



2. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Metodika 

kriminalistike (51601) dhe Tjetër(51610 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 

shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

3. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Filozofia e 

kulturës (60510) dhe Tjetër  (60517 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave shkencore – 

hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite. 

4. Zgjedhje e një mësimdhënësi në thirrje të titulluar në sferën mësimoro-shkencore: Etnologjia 

në Europë (61005) dhe Lindja e mesme(61009 nga Klasifikimi i lëmive, fushave dhe sferave 

shkencore – hulumtuese sipas klasifikimit të Fraskatit). 

Afati për zgjedhje është për 5 vite 

 

Kushtet dhe kriteret  për zgjedhje: 

 

Aplikantët duhet krahas kushteve të përgjithshme t’i përmbushin edhe kriteret dhe kushtet e 

përcaktuara në Ligjin e Arsimit të Lartë dhe Rregulloren për kriteret dhe procedurat për zgjedhjen 

në mësimdhënie - titulli shkencor, mësimor - profesional dhe bashkëpunëtor dhe asistent – 

doktorant në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup. 

 

Aplikantët janë të detyruar ti parashtrojnë dokumentet e mëposhtme: një kërkesë për pjesëmarrje 

në konkurs, biografi e shkurtër, dëshmi për përmbushje të kushteve nga Ligji për Arsimin e Lartë, 

listën e punimeve shkencorë dhe profesionale nga  një kopje të punimeve shkencore dhe atyre 

porfesionale. 

 

Konkursi zgjatë pesë (5) ditë pune nga dita e shpalljes së konkursit. Kërkesën me dokumentet e 

nevojshme, aplikantët duhet t’i dorëzojnë në Universitetin  "Nënë Terezës" në Shkup, "12. 

Makedonska Brigada" nr. 2-a / kati i VI-të, shënuar me: Për Konkursin  për zgjedhjen në thirrje të 

titulluar në: 

A. Fakulteti i ndërtimtarisë dhe arkitekturës 

B. Fakulteti i shkencave teknike 

C. Fakulteti i shkencave sociale 

në përbërje të Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup. 

 

Dokumentet e pakompletuara dhe jo në kohë të parashtruara nuk do të merren parasysh për 

shqyrëtim. 

                                                                  

                                                                                        

 

 

  Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup  


