
      Në bazë të nenit 172 të Ligjit për arsim të lartë (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 82/2018) dhe nenit 18 të Ligjit për Akademi 
ushtarake (“Gazeta Zyrtare e RM” nr. 83/2009), Akademia ushtarake “Gjeneral Mihajllo Apostollski” – Shkup publikon,  
 

KONKURS 
Për zgjedhje të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorë në Akademinë ushtarake në Shkup 

 
I.  ZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSVE NË TË GJITHA TITUJT MËSIMOR-SHKENCOR dhe BASHKËPUNËTOR PËR VEPRIMTARITË, 
FUSHAT DHE SFERAT MËSIMORE-SHKENCORE NË VIJIM: 
 
1.  ZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSIT NË VEPRIMTARINË SHKENCORE: 2. SHKENCA TEKNIKE-TEKNOLOGJIKE, FUSHA 
SHKENCORE: 224. INXHINIERIA TELEKOMUNIKATIVE, SFERA SHKENCORE: 22400. TEORIA E INFORMATAVE DHE 
KOMUNIKIMEVE DHE FUSHA SHKENCORE 212. TEKNIKA KOMPJUTERIKE DHE INFORMATIKA, SFERA SHKENCORE 21202. 
SISTEMET DHE RRJETET INFORMATIVE - një (1) realizues; 
 
2. ZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSIT NË VEPRIMTARINË SHKENCORE: 6. SHKENCAT HUMANITARE, SFERA SHKENCORE: 601. 
SHKENCAT HISTORIKE, FUSHA SHKENCORE: 60107. HISTORIA MODERNE (PAS 1914) DHE 60114. HISTORIA E 
MAQEDONISË -një (1) realizues. 
 
3. ZGJEDHJE TË MËSIMDHËNËSIT NË VEPRIMTARINË SHKENCORE: 1. SHKENCA MATEMATIKO-NATYRORE, SFERA 
SHKENCORE: 107. KIMI, FUSHA SHKENCORE: 10703. BIOKIMI DHE 10706. KIMIA ORGANIKE - një (1) realizues 
 
4. ZGJEDHJE TË BASHKËPUNËTORIT NË VEPRIMTARINË SHKENCORE: 5. SHKENCA SHOQËRORE, SFERA SHKENCORE: 515. 
MBROJTJE DHE 516: SIGURI, FUSHA SHKENCORE: 51511. SHKENCAT DHE AFTËSISË USHTARAKE - një (1) realizues; 
 
II. Krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kandidatët duhet t’i plotësojnë edhe 
kushtet në vijim:     
1. Kandidatët për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor në Akademinë ushtarake duhet:  
- të kenë të mbaruar ciklin e tretë të studimeve (doktor shkencash) në fushën shkencore për të cilin bëhet zgjedhja,  
- t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kushtet e theksuara në nenin 164, 165 
dhe 166 nga Ligji për arsim të lartë, Ligjit për akademi ushtarake, Rregulloren për kriteret dhe dispozitat për zgjedhje në titujt 
mësimor – shkencor, mësimor dhe bashkëpunues të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip dhe Rregullores për kriteret dhe 
dispozitat për zgjedhje në titujt mësimor dhe bashkëpunues të Akademisë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup.   
2. Kandidatët për zgjedhje në titullin bashkëpunues në Akademinë ushtarake duhet:   
- të kenë të mbaruar ciklin e dytë të studimeve (magjistër) në fushën shkencore për të cilin bëhet zgjedhja;  
- t’i plotësojnë kushtet e përgjithshme të përcaktuara me Ligjin për marrëdhënie pune, kushtet e theksuara në nenin 164, 165 
dhe 170 të Ligjit për akademi ushtarake, Rregulloren për kriteret dhe dispozitat për zgjedhje në titujt mësimor – shkencor, 
mësimor dhe bashkëpunues të Universitetit “Goce Dellçev” – Shtip dhe Rregullores për kriteret dhe dispozitat për zgjedhje në 
titujt mësimor dhe bashkëpunues të Akademisë ushtarake “Gjeneral Mihailo Apostolski” – Shkup; 
 
3. Kriteret shtesë për zgjedhje të kandidatëve për pikën 4: 
- cikël II të mbaruar të studimeve të Akademisë ushtarake (magjistraturë për menaxhment për resurse mbrojtëse-siguruese 
në sferën e sigurisë dhe mbrojtjes) ose cikël të II të mbaruar të studimeve të një fakulteti adekuat. 
- shërbim trupor së paku 5 vite; 
- të ketë afinitet, aftësi dhe dëshirë për kryerjen e veprimtarisë së lartë arsimore.  
 
III. Kandidatët për zgjedhje në titujt mësimor-shkencor dhe bashkëpunues duhet t’i dorëzojnë dokumentet në vijim: 
  
- fletëparaqitje për konkurs,    
- biografi të shkurtë (në formë të shkruar dhe elektronike),   
- diplomë për mbarim të arsimit përkatës (një kopje të diplomës origjinal ose kopje të vërtetuar në noter);  
- diplomat e huaja të jenë të nostrifikuara dhe të plotësuara me ekuivalencë të notave; 
- lista e punimeve të publikuara shkencore dhe profesionale (nga një kopje e punimeve dhe formë elektronike PDF) dhe 
- certifikatë të shtetësisë  
 
Konkursi zgjatë 15 ditë duke llogaritur nga dita e ardhshme e ditës së publikimit. 
Dokumentet të dorëzohen deri në arkivin e Akademisë ushtarake në adresë: rr. “Vasko Karangelleski” pn Shkup. 
Dokumentet e dorëzuara pas afatit me dokumentet e pakompletuara nuk do të merren parasysh. 
Akademia ushtarake pas zgjedhjes së realizuar të mësimdhënësve në të gjitha titujt mësimor-shkencor, nuk ka për obligim të 
lidhë marrëveshje për punësim, nëse personat e zgjedhur nuk janë në marrëdhënie pune në Ministrinë e Mbrojtjes.  

AKADEMIA USHTARAKE 
 


