Ref. nr. 1780/2017

Prishtinë. 14.07.2017

Në bazë të Ligjit nr.04/L-037 për Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës nenit 26, Statutit të Kolegji AAB,
dhe Rregullores për avancim të personelit akademik, Kolegji AAB shpall:

KONKURS

Për zgjedhje/rizgjedhje të personelit akademik
FAKULTETI EKONOMIK
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Informatikë Biznesi;
Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit;
Menaxhimi Strategjik;
Analizë Financiare;
Menaxhimi i Projekteve;
Matematikë për Ekonomi dhe Biznes;
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore;

FAKULTETI I ADMINISTRATËS PUBLIKE

3

1. Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Shkencave Politike;
2. Një mësimdhënës për lëndën: Organizatat Ndërkombëtare;
3. Një mësimdhënës për lëndën: E Drejta Publike;

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE

3

1. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Pedagogjisë;
2. Një mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Gjuhës dhe Letërsisë;

FAKULTETI I SHKENCAVE KOMPJUTERIKE

2

1. Dy mësimdhënës për lëndët nga: Fusha e Telekomit dhe Rrjetave Kompjuterike;

FAKULTETI I ARKITEKTURËS

2

1. Një mësimdhënës për lëndën: Projektim;
2. Një mësimdhënës për lëndët: Konstruksionet Arkitekturale; Gjeometri Deskriptive

Kushtet e përgjithshme

Dokumentacioni i nevojshëm

•

•
•
•

•

Kushtet për zgjedhjen dhe rizgjedhjen e personelit
akademik janë të parapara me Ligjin nr.04/L-037 për
Arsimin e Lartë në Republikën e Kosovës, Statutin e
Kolegjit AAB dhe Rregulloren Nr. 1381/2013 për Avancim
të Personelit Akademik.
Të drejtë konkurimi kanë vetëm ata të cilët kanë gradën
Doktor i shkencave.

•
•
•
•
•
•
•

Kërkesën për aplikim;
Biografinë (CV);
Lista e publikimeve me linqet e revistave ku është bërë
publikimi;
Kopjet e diplomave të vërtetuara nga noteri;
Vendimin e zgjedhjes së fundit;
Vendimi për nostrifikimin e gradës së fundit të fituar
jashtë vendit;
Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale;
Dëshmitë për pjesëmarrje në konferenca ndërkombëtare;
Dëshmitë për pjesëmarrje në projekte të ndryshme;
Dhe dokumente tjera të nevojshme për titullin akademik
që aplikon.

I gjithë dokumentacioni duhet të dorëzohet brenda afatit të konkursit në kopje fizike dhe elektronike (CD – i skanuar) në objektin e
parë, kati 6, zyra e Sekretarit. Punimet shkencore të publikuara në revista ndërkombëtare, skanohet vetëm faqja e parë e revistës
dhe faqja e parë e punimit. Për librat e botuar skanohet vetëm faqja e parë e librit. Aplikacionet pas afatit të konkursit, ato të
pakompletuara dhe atyre që iu mungon kopja elektronike (CD) nuk do të merren në shqyrtim.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 04.08.2017 ora 15:00.
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