Njoftim për kërkim kandidaturash për ndjekje kualifikimesh
1

Titulli i kursit

2

Kriteret e kërkuara të gradës

3

Kriteret e kërkuara të gjuhës / gjuhëve

4

Përshkrimi

5

Kriteri specialitetit

6

Periudha e zhvillimit të kursit

7

Vendi i zhvillimit të kursit

8
9

Afati aplikimit elektronik (sipas lidhjes 4)
Ekuivalentimi

10

Të tjera

11
Kuota
*Procedurat e Aplikimit:

Kursi Ndërkombëtar EOD (Gjuhe+Faza 1 EOD+Faza II EOD)/International EOD
Course (Language+Phase I EOD+ Phase II EOD)
Nëntetar-Major
Anglisht 80 pikë ALCPT/ECL (Pranohen dhe kandidatë me nivel gjuhësor 75-79.
Në përfundim të fazës së gjuhës në SAN ANTONIO, TEXAS, kandidati duhet të
arrijë nivelin minimal prej 80 pikësh)
Ky kurs zhvillohet në tre faza kryesore: Faza e Gjuhës, Faza 1 EOD dhe Faza II EOD.
Faza e Gjuhes: Zhvillohet në San Antonio Texas dhe fokusohet ne terminologji teknike
ushtarake të përgjithshme por dhe mbi disiplinën e xhenios dhe EOD.
Faza 1 EOD: përfshin module si; shpërthime të kontrolluara, metodat dhe mjetet e EOD,
operacione EOD (rekonicion, identifikim, akses/rikuperim, procedurat e sigurimit te zones
apo municioneve, procedurat e eliminimit te mjeteve shpërthyee apo municioneve.
Faza II EOD: përfshin module si: sigurim zone apo te municioneve, rekuperim, shperthim te
kontrolluar te municioneve te pashpërthyera tokësore apo ajrore, minave shpërtthyese të
improvizuara (IED), si dhe municioneve bio-kimike.

Prioritet ka Personeli i Batalionit të Xhenios, Kompania EOD. (pranohen dhe
kandidatura të tjera me të paktën 3 vjet eksperiencë në fushën e xhenios dhe EOD)
Prill-dhjetor 2022.
Faza e gjuhës: San Antonio, Texas, SHBA.
Faza e kursit EOD: Florida, SHBA.
11.12.2021
Sipas Specialitetit Xhenio
Pranohen dhe kandidatë me nivel gjuhësor 75-79. Në përfundim të fazës së gjuhës në
SAN ANTONIO, TEXAS, kandidati duhet të arrijë nivelin minimal prej 80 pikësh.
Ne perfundim te kursit, kandidati duhet te sherbeje te pakten 3 vjet ne Batalionin e
Xhenios.
2 (dy) kuota.

1. Plotësohet Lidhja 4 duke shkarkuar formatin ne “4. Formati i aplikimit individual për kualifikime institucionale ose funksionale
brenda dhe jashtë vendit” (https://www.mod.gov.al/index.php/kurse-dhe-trajnime )
2. Dergohet Email në: aplikim.qpr@aaf.mil.al
Vendos ne “CC”: aplikim.shp@aaf.mil.al , aplikim.mm@aaf.mil.al si dhe per dijeni aplikanti ne email te njoftojë strukturën
eprore të drejtpërdrejtë (degët dhe seksionet e personelit G1/A-1/N-1/S-1 dhe drejtorët e drejtorive sipas vartësisë).
*Shënim: Lexoni Kapitullin III të “Rregullore për aplikimin dhe përzgjedhjen e personelit të FARSH për arsimim dhe trajnim brenda
dhe jashtë vendit, miratuar me urdhër të Ministrit të Mbrojtjes Nr. 2175, Datë 23.11.2017”
(https://www.mod.gov.al/images/njoftime2017/kursetrajnime/rregullore_arsimim_brenda_%20jashte_miratuar.pdf )

