
FORMULARE PËR DESHMINE E DOKUMENTACIONIT TE DOREZUAR NE KUADER TE PROCESIT PER 
ZGJEDHJE NË THIRRJE MËSIMORE SHKENCORE,  MËSIMORE-PROFESIONALE DHE THIRRJE 

BASHKËPUNËTORI  
 
Instruksione për dorëzimin e dokumentacionit 
 
Në mënyrë që të jemi në pajtim me kërkesat nga Rregullorja për zgjedhje në thirrje mësimore 

shkencore, thirrje mësimore-profesionale dhe thirrje bashkëpunëtori dhe për të mbështetur 
aplikimin tuaj, ju mund të përdorni listën e mëposhtme si udhëzues për llojet e informacionit që 
komisioni recensues merr parasysh.  
 
Ju lutemi,  

 Mblidhni dokumentacionin e duhur dhe çdo informacion tjetër përkatës; 

 Tregoni nëse e dorëzoni materialin në format të printuar [hard copy (h)] ose elektronik 
(e); 

 shtoni komente për të siguruar që të gjitha provat janë regjistruar ashtu siç janë 
pranuar. 

 Paraqiteni këtë në Zyrën e burimeve njerëzore si provë për materialet që ju i keni dhënë 
në afatin paraparë.  

 
Informacioni dhe dokumentacioni Formati Detaje të mëtejshme  

E PËRGJITHSHME 

CV e plotë akademike   

PËRVOJË RELEVANTE PËR MËSIMDHËNIE  

Përvoja e mësimdhënies për çdo vit të 
periudhës së promovimit (lëndët, 
viti/semestri, përafërsisht numri i studentëve 
dhe orëve mësimore për një semestër, 
mënyra e mbajtjes së orëve apo mbështetja) 

  

Syllabusi i lëndëve kryesore që janë mbajtur 
gjatë periudhës së promovimit  

  

Kopje të raporteve nga vëzhgimi i 
mësimdhënies/vëzhgimi në mes kolegëve 
(peer review) 

  

Kopje të raporteve nga vlerësimi i pavarur 
nga studentët  

  

Mentorimi i kandidatëve të doktoraturës dhe 
magjistraturës deri në kompletim të tezës  
(emri i kandidatit (ëve), niveli i shkallës së 
fituar, datat e regjistrimit dhe kompletimit) 

  

Shpërblime për mësimdhënie   
  



Dëshmi për të treguar ndikimin personal në 
zhvillimin e lëndëve të reja/zhvillim të 
kurrikulit  

  

HULUMTIMI DHE AKTIVITET E LIDHURA ME HULUMTIMIN  PËRFSHI KONTRIBUTIN E DHËNË NË 
MËSIMDHËNIE DHE NXËNIE  
Jepni detaje për punimin,  revistën/konferencën, informacion për referencën, deklaratë e shkurtër për 
kontributit dhe ndikimin e botimeve/rezultateve për hulumtimin 

Punimet hulumtuese të publikuara në revista 
ndërkombëtare me faktor ndikimi (impact 
factor) 

  

Punime hulumtuese të publikuara në revista 
ndërkombëtare /rajonale (të përmendura 
dhe ranguara nga UEJL)) 

  

Citime në publikime ndërkombëtare 
  

Publikim në konferenca ndërkombëtare 
/rajonale 

  

Patenta ndërkombëtare/kombëtare    

Libra    

Kapituj libri     

“Rezultate tjera nga  hulumtimi", ku merret 
parasysh praktika e disiplinës në fjalë 

  

Të ardhura nga hulumtimi (emri i projektit, 
emrat e hulumtuesve kryesor, roli në projekt, 
burimi, shuma, kohëzgjatja, rezultatet) 

  

KONTRIBUTI I  DHËNË NË MËSIMDHËNIE DHE NXËNIE 

Përfshirje efektive në, dhe udhëheqje të 
hulumtimeve arsimore të financuara dhe të  
pafinancuara  

  

Pjesëmarrje në organizatat profesionale të 
mësimdhënies dhe mësimnxënies ose të 
mësimdhënies disiplinore dhe grupet e të 
mësuarit dhe aktivitetet e tyre 

  

Kontribut në mësimdhënie brenda apo jashtë 
dhe në forume të mësimdhënies  

  

Ftesa për të ligjëruar lëndë/pedagog mysafir 
në institucione  

  

Redaktor/recensues në revistë shkencore nga 
lëmi i mësimdhënies dhe mësimnxënies  

  

Publikime dhe citate në lidhje me 
mësimdhënien dhe mësimnxënien në revista 
arsimore kombëtare/ ndërkombëtare të 
recensuara nga kolegët nga disiplina. 

  

Prezantim të punimeve në konferenca (me   



ftesë dhe pa ftesë) nga lëmi i mësimdhënies 
dhe mësimnxënies nga  disiplina apo të 
përgjithshme    

SHËRBIMI DHE AKTIVITET TË NGJASHME (Viti i fillimit, kohëzgjatja, përshkimi i aktivitetit të shërbimit 
dhe rezultate) 

Shërbimi në lidhje me fakultetin    

Shërbimi në lidhje me Universitetin     

Shërbimi në lidhje me disiplinën/profesionin   

Tjetër  
 
 

  

 
Nënshkrimi i aplikantit:                                     Data: 
 
Nënshkrimi i pranimit nga Zyra e burimeve njerëzore:     Data: 
 
Nënshkrimi i pranimit nga Dekani                                                                                                   Data: 
 
Nënshkrimi i pranimit nga kryetari i komisionit recensues:        Data: 


