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Ministria e Arsimit, Shkencës e Teknologjisë dhe 
Inovacionit (MASHTI) 

shpall 
 
 

FTESË PËR SHPREHJE INTERESI 
 

Për recensentë për vlerësimin e dorëshkrimeve për klasat 3,8 
,12 si dhe për dorëshkrimet të cilat nuk janë vlerësuar 
pozitivisht nga recenzetët nga procesi i vitit të kaluar  të 
pranuara në MASHTI në bazë të konkursit të shpallur me 
datën 24 prill 2020  
 
Kriteret për recensentë: 
Recensentët duhet të kenë kompetencë profesionale për 
vlerësimin e aspekteve të caktuara të tekstit shkollor. 
Kandidatët e interesuar ofrojnë një letër përcjellëse për të 
dëshmuar përvojën paraprake dhe kompetencën profesionale 
për vlerësim të dorëshkrimeve dhe aspekteve të caktuara të 
teksteve shkollore dhe materialeve mësimore.  

 
Recensentët kërkohet të jenë nga profilet si në vijim:  
 
Mësimdhënës universitar/punonjës shkencor i lëndës 
përkatëse me gradën më të lartë shkencore, 
Mësimdhënës të licencuar sipas nivelit të arsimit formal , 

 
 
Përzgjedhja e recensentëve dhe përcaktimi i ekipeve për 
fusha/lëndë të ndryshme do të bëhet sipas procedurave të 
përcaktuara me UA Nr. 18/2018.  
Angazhimi dhe kompensimi i recensentëve të përzgjedhur 
bëhet në marrëveshje me MASHT dhe në bazë të legjislacionit 
në fuqi. 
Ftesa për shprehje interesi është e hapur 7 ditë që nga data kur 
publikohet në gazetat ditore. 
Afati për dorëzim të aplikacioneve (CV e azhurnuar dhe letra 
përcjellëse për pikën 1.1) fillon me datën e publikimit në gazeta 
ditore dhe përfundon me 4 maj 2020.  
Aplikacionet dorëzohen në kopje fizike në zarf në zyrën numër 
4, në MASHT.  
Vetëm kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e parapara me 
këtë Ftesë dhe kriteret e përcaktuara me UA nr. 18/2018 do të 
ftohen për angazhim.  
 
Prill 2020, PRISHTINË 
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Ministarstvo obrazovanja, nauke, tehnologije i inovacije 
(MONTI) 

Objavljuje 
 
 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA   
 

Za recenzente o procjeni rukopisa za 3.8, 12-ti razred kao i za 
rukopise koji nisu pozitivno ocenjeni od strane recenzenata 
prema prošlogodišnjem procesu prihvatljivim od strane 
MONTI prema konkursu objavljenim dana 24 aprila 2020  
 
Kriterijumi za recenzente  
Recenzenti moraju imati profesionalne kompetencije za 
procjenu određenih aspekata školskih udžbenika. 
Zainteresovani kandidati dostavljaju propratno pismo da 
dokažu prethodno iskustvo i profesionalne kompetencije za 
procjenu rukopisa i određene aspekte školskih udžbenika i 
nastavnog materijala.  

 
Zahtjeva se da recenzenti budu iz sljedećih profila:  
 
Univerzitetski profesor / naučni radnik odgovarajućeg 
predmeta sa najvišim naučnim stepenom, 
Licencirani nastavnici prema nivou formalnog obrazovanja, 

 
 
Odabir recenzenata i odrijeđivanje ekipa za različite oblasti / 
predmete vrši će se u skladu sa procedurama definiranim u 
AU br. 18/2018.  
Angažovanje i nadoknada odabranim recenzentima se vrši u 
ugovoru sa MONTI-em i na osnovu važećeg zakonodavstva. 
Poziv za izražavanje interesa je otvoren 7 dana od dana 
objavljivanja u dnevnim novinama. 
Rok za dostavu aplikacija (ažurirani CV i propratno pismo za 
tačku 1.1) počinje na dan objavljivanje u dnevnim novinama i 
završava 4. maja 2020. godine.  
Aplikacije se dostavljaju u fizičkoj kopiji u koverti u kancelariji 
broj 4, u MONTI.  
Samo kandidati koji ispunjavaju uslove predviđene ovim 
pozivom i kriterijumima utvrđenim AU br. 18/2018 će biti 
pozvani za angažman.  
 
April 2020, PRIŠTINA 
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BakanlığıKosova Eğitim Bilim  Teknoloji Ve İnovasyon 
Bakanlığı ( E B T İ B)             

 
 

BİLDİRİ 
BİLDİRİMLERE  İLGİ DUYULMASI İÇİN  

DAVETİYE 
 

24 Nisan 2020’de ilan edilen yarışmaya dayanarak geçen yıl  ( 
E B T İ B) ‘te kabul edilen geçen yılki süreçten değerlendiriciler 
tarafından olumlu olarak değerlendirilmemiş olan yazılı 
çalışmaların  yanı sıra 3.8, 12. Sınıflara ait ödev çalışmaların  
değerlendirilmesi için gözden geçirenler için 
 
Hakemler için kriterler: 
1. Hakemler ders kitabının belirli yönlerini 
değerlendirmek için mesleki yeterliliğe sahip olmalıdır. 
1.1. İlgilenen adaylar, makalelerin ve ders kitaplarının ve 
öğretim materyallerinin belirli yönlerinin değerlendirilmesi 
için önceki deneyimi ve mesleki yeterliliği kanıtlamak için bir 
ön yazı sağlar. 
 
2. İnceleyenlerin aşağıdaki profillerden olması gerekir: 
2.1. En yüksek bilimsel dereceye sahip ilgili konunun 
üniversite öğretmeni / araştırmacısı, 
2.2. Örgün eğitim düzeyine göre lisanslanan öğretmenler, 
 
3. Gözden geçirenlerin seçimi ve farklı alanlar / konular için 
ekiplerin belirlenmesi AI No. tarafından tanımlanan 
prosedürlere göre yapılacaktır. 18/2018. 
4. Seçilen gözden geçirenlerin katılımı ve tazminatı ( E B T İ B)  
ile uyumlu ve yürürlükteki mevzuata göre yapılır. 
5. İlgi beyanı daveti günlük gazetelerde yayımlandığı tarihten 
itibaren 7 gün boyunca açıktır. 
6. Başvurular için son teslim tarihi (1.1’in güncelleştirilmiş 
özgeçmiş ve kapak mektubu) günlük gazetelerde yayınlanma 
tarihi ile başlar ve 4 Mayıs 2020’de sona erer. 
7. Başvurular fiziksel nüshalarla ( E B T İ B) ‘te 4 numaralı ofis 
zarflarında yapılır. 
8. Sadece bu Davette belirtilen şartları ve AI no. 18/2018 nişan 
için davet edilecek. 
 
Nisan  2020, PRİŞTİNE


