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Datë: 02.04.2018   

Vendi Prishtinë_ 

Në përputhje të plotë me Ligjin mbi Arsimin e Lartë në Kosovë Statutit të Tempullit dhe nenit 2 

dhe propozimit të Këshillit Akademik, Bordi Drejtues pas shqyrtimit të propozimit të Këshillit 

Akademik nxori këtë: 

K O N K U R S 
PËR ZGJEDHJEN E PERSONELIT AKADEMIK NË KOLEGJIN E SHKENCAVE TË 

APLIKUARA TEMPULLI 

 

I. Mësimdhënës në marrëdhënie të rregullt pune: 

 

1. Tre mësimdhënës për lëndët:  

 TEKNIKA E KOMUNIKACIONIT URBAN 

 SISTEMET INTEGRALE MULTIMODALE 

 TEORIA E LËVIZJES SË AUTOMJETEVE 

 SIGURIA ME ANALIZË TË AKSIDENTEVE 

 RREGULLAT DHE SIGURIA NE TRAFIK  

 PLANIFIKIMI HAPESINOR 

 

II.  Ligjërues në marrëdhënie të rregullt pune: 

 

Tre ligjërues për lëndët:  

 PSIKOLOGJIA E KOMUNIKACIONIT 

 MEKANIZMAT E NGARKIM SHKARKIMIT 

 EKONOMIKA E KOMUNIKACIONIT 

 BAZAT E TRANSPORTIT DHE LOGJISTIKÊS 

 NJOHJA E MJETIT MOTORIK 

 

III. Asistent në marrëdhënie të rregullt pune: 

 

Tre Asistent/e për lëndët:  

 TEKNIKA E SHPEDICIONIT NDERKOMBETAR  

 INFORMATIKË DHE TEKNOLOGJI KOMPJUTERIKE 

 BAZAT E TRANSPORTIT DHE LOGJISTIKÊS 
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I. KUSHTET E PËRGJITHSHME: 

 

Kushtet e përgjithshme dhe të veçanta për zgjedhjen e personelit akademik janë të 

përcaktuara në dispozitat e Statutit e Kolegjit Tempulli dhe Rregullores së për Komitetin 

mësimor shkencor dhe Rregullores për përshkrimin e vendit të punës, procedurat 

përzgjedhëse lidhur me emërimin, riemërimin dhe avancimin e personelit akademik në 

Tempulli. 

 

II. DOKUMENTET E NEVOJSHME PËR APLIKIM: 

Kandidatët të cilët paraqiten në konkurs duhet t’i  paraqesin këto dokumente:  

a) Kërkesën për aplikim dhe biografinë (CV),  

b) Certifikatën e lindjes,  

c) Për mësimdhënës kërkohet diploma origjinale (bachelor, master/magjistraturë 

dhe doktoratë) ose kopjet e tyre të vërtetuara te noteri, ndërsa për ligjërues 

kërkohen diploma dhe certifikatat e notave origjinale (bachelor dhe 

master/magjistraturë) ose kopjet e tyre të vërtetuara te noteri.  

d) Vendimin për nostrifikim (barasvlerën) e diplomës përkatëse (bachelor, 

master/magjistraturë, doktoratë) nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë së Republikës së Kosovës nga të gjithë kandidatët që i kanë mbaruar 

studimet jashtë vendit. Nuk do të merren në konsideratë dëshmia e aplikimit për 

nostrifikim.  

e) Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale brenda kornizës së 

përcaktuar me Statutin e Tempullit dhe Udhëzuesit për publikime shkencore. 

f) Dëshminë nga organet kompetente, për kandidatët të cilët pretendojnë të 

themelojnë marrëdhënie pune për herë të parë në Tempulli, e cila dëshmon që nuk 

janë nën hetime.  

g) Informata tjera shtesë, të cilat janë të rëndësishme për kandidatët që aplikojnë.  
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III. KOHËZGJATJA E EMËRIMIT DHE KUFIZIMET PËR EMËRIM: 

1. Të gjitha emërimet për tituj, si dhe kohëzgjatja e punësimit bëhen në përputhje me 

dispozitat përkatëse të Statutit të Tempullit, rregullores për thirrje shkencore dhe 

ligjeve në fuqi.  

 

III. Vendimi, periudha e ankimimit dhe përmbyllja e konkursit: 

 

UDHËZIM JURIDIK:  

1. Kandidatët, të cilët janë të pakënaqur me vendimet e organeve kompetente të 

Tempull-it (Këshillit Mësimor/Shkencor apo Këshillit Akademik), gjatë përzgjedhjes se 

personelit akademik kanë të drejtë ankese në dy faza:  

a) Faza e parë e ankimimit është më së largu 15 ditë nga dita e publikimit të 

Vendimit dhe Raportit për zgjedhje. Raporti do të qëndrojë i publikuar 15 ditë në 

Zyrën administrative të Tempullit si dhe online në ueb www.tempulli.org.  

 

Ankesa dorëzohet në Zyrën administrative në Tempull dhe do të shqyrtohet nga 

Këshilli Mësimor/Shkencor më së largu 15 ditë nga dita e përmbylljes së afatit të 

ankimimit.  

b) Faza e dytë e ankimimit bëhet ndaj vendimit të Këshillit Akademik në afat jo 

më larg se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas pranimit në dorëzim të vendimit.  

Ankesa mund t’i drejtohet Komisionit të Këshillit Akademik për Ankesa dhe 

Parashtresa, që shërben si instancë e parë dhe e fundit e ankimimit në Tempulli.  

Ankesa duhet të jetë e qartë dhe konkrete, duhet të përfshijë të gjitha argumentet 

relevante dhe arsyeshmërinë e kontestimit të vendimit.  

Raporti i ankesave të shqyrtuara nga Komisioni i Ankesave i prezantohet Këshillit 

Akademik për vendosje përfundimtare në nivel të organeve të Tempullit. 

  

2. Pala ankuese njoftohet me shkrim lidhur me vendimin përfundimtar të Këshillit 

Akademik. 
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3. Konkursi për emërim, riemërim ose avancim të personelit akademik, duhet të 

përmbyllet me vendime përkatëse të Këshillit Akademik të Tempullit për të gjitha 

vendet e shpallura, në një periudhë jo më të gjatë se 30 ditë nga dita e shpalljes.  

 

4. Ky afat me kërkesë të Këshillit Akademik mund të zgjatë dyfishin e këtij afati. Nëse 

konkursi nuk realizohet në tërësi apo pjesërisht brenda afatit të përcaktuar si në 

paragrafin 3 të këtij neni, atëherë vendet përkatëse të parealizuara mund të rishpallen në 

konkursin e radhës sipas kërkesës së Kolegjit.  

 

V. MËNYRA E APLIKIMIT: 

 1. Aplikantët duhet të dorëzojnë dokumentet e nevojshme në formë të shtypur ose në 

formë elektronike.  

2. Dokumentacioni i shtypur duhet të dorëzohet në administratën e Tempullit, versioni 

elektronik në adresën zyrtare të Tempulli (info@tempulli.org).  

3. Punimet shkencore të publikuara në revista ndërkombëtare duhet të skanohen në 

tërësi, ndërsa për libra të botuar duhet të skanohet faqja e parë e librit dhe faqja në të 

cilën shihet katalogimi në botim (CIP).  

4. Aplikacionet e arritura pas afatit dhe ato të pakompletuara, si dhe ato që nuk 

deponohen të skanuara përmes postës elektronike në adresën e lartcekur, nuk do të 

merren në shqyrtim.  

5. Konkursi mbetet i hapur nga data 05.04.2018 deri më 03.05.2018 ora 16:00.  
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