KOLEGJI DUKAGJINI
Nr prot. 04-51
Dt. 10.02.2017
PEJË
Mbështetur në dispozitat e nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 03/L-212, dispozitat e nenit 26 të Ligjit
mbi Arsimin e Lartë të Kosovës Nr. 04/L-037, si dhe neneve 72, deri 79 të Statutit të Kolegjit
“Dukagjini”, Senati i KD në mbledhjen e mbajtur më datë 09.02.2017, miratoi propozimin e
njësisë akademike për të shpallur:

KONKURS
Për zgjedhjen e stafit akademik
FAKULTETI EKONOMIK
1. Dy mësimdhënës për grup lëndësh: Menaxhment
Kandidatët që paraqiten në konkurs duhet t’i paraqesin këto dokumente:
 Kërkesën dhe CV-në;
 Kopjen e diplomës përkatëse të noterizuar nga organi kompetent;
 Kandidatët që kanë diplomuar jashtë vendi duhet të sjellin edhe vendimin për nostrifikim
barasvlerësim të diplomës përkatëse bachelor, master ose doktoraturë (në të kundërtën, dosja
e aplikantit do të konsiderohet e pa kompletuar);
 Dëshmitë për publikimet shkencore e profesionale si dhe informatat tjera specifike shtesë;
 Kandidatët që nuk kanë shtetësi në Republikën e Kosovës duhet të sjellin edhe dëshminë mbi
leje qëndrimin në Kosovë, nëse nuk kanë qëndrim rezident në Republikën e Kosovës.
Kushtet dhe kriteret e konkursit
Kushtet për zgjedhjen e e stafit akademik janë të parapara më Ligjit mbi Arsimin e Lartë të
Kosovës Nr. 04/L-037 dhe Statutin e Kolegjit Dukagjini. Të drejtë konkurimi kanë vetëm ata të
cilët kanë përfunduar gradën Doktor i shkencave ekonomike.

Afati i konkursit
Konkursi mbetet i hapur nga data 10.02. 2017 deri më 20.02.2017.
Paraqitja e dokumenteve bëhet në zyrën e protokollit nr 02, në hapësirat e Rektoratit në Kolegjin
“Dukagjini”. Përveç kopjes fizike dokumentet duhet të dorëzohen edhe në forme elektronike (të
skanuara), në adresën info@dukagjinicollege.eu
Vërejtje: Aplikacionet e arritura pas afatit dhe ato që janë të panostrifikuara nga MASHT nuk
do të pranohen (të jashtafatshme dhe të pakompletuara).
Konkursin mund ta gjeni të publikuar në: http://dukagjinicollege.eu/
Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni Administratën e Fakultetit përkatës në
numrin e tel: +381 39 431-684, prej ores 9:00-15:00.
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