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Departamenti i Elektronikës  dhe Telekomunikacionit
Sheshi Nene Tereza, 1 - Tirana – ALBANIA

NJOFTIM                                     Tiranë,  09. 09. 2013

Lënda: Konkurs për pedagogë të ftuar në DET/FTI

Departamenti i Elektronikës dhe Telekomunikacionit, për nevojat e mbulimit të ngarkesës mësimore, 

gjatë semestrit të parë, viti akademik 2013 – 2014, shpall konkursin për pedagogë të ftuar, për 

mbulimin e lendëve:

1. Elektronikë Analoge (seminaret dhe laboratoret )…Bachelor Inxhinieri Elektronike.

2. Elementët dhe Teknologjitë Elektronike (seminaret)... Bachelor Inxhinieri Elektronike dhe 

Telekomunikacioni.

3. Elektronikë Fuqie (laboratoret )…Bachelor Inxhinieri Elektronike.

4. Menaxhimi i rrezikut ne mjediset spitalore ...Master Shkencor Inxhinieri Elektronike, Profili 

Inxhinieri Klinike

Kandidatet e interesuar, të dorëzojnë brenda datës 30 shtator 2013, ora 14:00; pranë sekretarisë së 

Dekanit të FTI, dokumentacionin si më poshtë:

1. CV e kandidatit

2. Fotokopje e ID

3. Fotokopje e noterizuar e diplomës Bachelor/Master i Shkencave/Doktorature ose të diplomave 

ekujvalente me to, sipas kornizës ligjore në fuqi.

4. Listë origjinale e notave e studimeve Bachelor dhe Master i Shkencave, ose i studimeve të 

ekujvalentuara sipas kornizës ligjore në fuqi.

5. Dy rekomandime nga staf akademik i UPT, ose Universiteti/Fakulteti ku kandidati ka kryer studimet, 

me titull Profesor ose Prof. Asoc.

6. Leje me shkrim nga titullari i institucionit/kompanisë ku është i punësuar, që lejon angazhimin e 

kandidatit në mësimdhënie si pedagog i ftuar në FTI – UPT.
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