Njoftim për kërkim kandidaturash për ndjekje kualifikimesh
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Titulli i kursit

Kursi bazë i oficerit të këmbësorisë/Infantry Basic Officer Leader Course (IBOLC)

Kriteret e kërkuara të gradës
Kriteret e kërkuara të gjuhës / gjuhëve

Nëntoger - Toger
Anglisht mbi 75 pikë ALCPT
Kursi është i përshtatshëm për oficerë të cilët shërbejnë në detyrat e komandantit të togës,
zv/komandant kompanie të këmbësorisë. Kursi ofron njohuri mbi taktikën e përdorimit të
armëve (doktrina taktike dhe operacionale), aktivitete shtabi (zbulimi, logjistika, menaxhimi
i stërvitjes), tema të përgjithshme (drejtimi ushtarak). Kursi fokusohet në anën taktike dhe
aspektet e lidershipit të oficerëve të rinj. Pjesa më e madhe e kohëzgjatjes së kursit
zhvillohet në terren. Gjithashtu kandidati do të marrë njohuri mbi armatimin e lehtë që
përdoret në togën e këmbësorisë së ushtrisë amerikane.
Këmbësori
07.03.2022 deri më 26.07.2022
Fort Benning, Georgia, SHBA
14.11.2021
Kursi ekuivalentohet me K-1 dhe K-2
Prioritet tu jepen oficereve te rinj te cilet perfundojne kursin e titullimit te oficerit te ri.
Aplikantët duhet të jenë të vaksinuar kundra COVID, ose të jenë dakord për tu vaksinuar.
Kandidatët nuk duhet të kenë kryer KAO. Kursi nuk është i aplikueshëm për kandidatet
femra.
2 vite shërbim pas kthimit nga kursi
1 (një) kuota

Përshkrimi
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Kriteri specialitetit
Periudha e zhvillimit të kursit
Vendi i zhvillimit të kursit
Afati aplikimit elektronik (sipas lidhjes 4)
Ekuivalentimi

10 Të tjera
11 Kontrata
12 Kuota

*Procedurat e Aplikimit:
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 )

