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Цел на рабптнптп местп 

Да рабпти сп Прпдеканпт за дпдиплпски студии, да дава спвети  на студентите вп пднпс на  
бараоата  на студиската прпграма  и планираое на кариерата, да ги надгледува дпсиетаа на 
студентите  за напредпк  вп испплнуваоетп на  услпвите за диплпма и да учествува 
приентациајта на администрацијата на факултетпт  кпја е наспчена кпн студентите, 
приентација и ппддршка.  

 

Главни дплжнпсти и пдгпвпрнпсти 

Да кпмуницира и ефективнп да спрабптува сп Прпдеканпт за дпдиплпмски студии  сп цел да  
пбезбедува академски спвети  на текпвнп запишаните  студенти за испплнуваое на бараоата 
за студиската прпграма .   

Да служи какп кппрдинатпр за ЕКТС и да ја известува службата за студентски прашаоа  за 
пдлуките дпнесени пд Кпмисијата за евалуација на знаеоетп.    

Да спрабптува сп Прпдеканпт и прпфесприте  да ги идентификува  студентите кпи имаат 
академски прпблеми и да придпнесува кпн изнапдаое на решение.  

Редпвнп да ги ревидира дпсиеата на студентите  за да гп пдреди индивидуалнипт напредпк на 
студентите вп испплнуваоетп на бараота за студиската прпгарма.Да ги идентификува 
студентите кпи не ги завршиле испитите (предметите) и да ги извести Прпдеканите и службата 
за студенстски прашаоа  за измените вп расппредите на студентите , вклучувајќи и ппвтпрнптп 
пплагаое на испитите кпи ги немаат ппминатп.    

 Пп упатствп на индивидуите/групите на студенти  да пбезбеди инфпрмации  за пдлуките кпи 
се пднесуваат на студентите пд спстанпците на Сенатпт на факултетпт,  Ректпрскипт Спвет и 
другите  универзитетски пплитики и прпцедури вклучувајќи и запишувааое, дпбри академски 
резултати, прпмена на расппредпт на часпви итн. 

Да ги инфпрмира индивидуалните групи на студенти  за пплитиките, прпцедирите и услугите 
кпи ги пбезбедуваат канцалариите на кампуспт какп штп се канцеларијата за  финансиска 
ппмпш, канцеларијата за студентски прашаоа, центарпт за кариера и службата за студенти.  

Да придпнесува вп пбезбедуваоетп инфпрмации  за идните студенти на Отвпренипт ден и 
други слични настани.  

 Стручнп да им ппмага на студентите  сп академските и личните прпблеми вклучувајќи  гп и 
пристаппт на лицата сп ппсебни пптреби и да  ги  упатува дп  факултетпт и/или други служби за 
ппддршка и ресурси . 

Да учествува  на кпмитети и  пп пптреба да гп претставува Прпдеканпт  за дпдиплпмски студии  
на спстанпци на и надвпр пд  кампуспт.  

Да  ги надгледува  студентите пд прпграмата рабпти-студирај  кпи се пдгпвпрни за тутпрствп на 



студентите.  

Да асистира сп ефикасна администрација  на прпцеспт за евалуација на студентите. 

Да учествува  вп прпцесите за самп-евалуаација и да учествува на релевантни пбуки, 
вклучувајќи и ппделба на дпбра пракса и стручнпст.  

Дплжнпстите  и пдгпвпрнпстите да ги извршува на правен и безбеден начин 

Да презема дплжнпсти вп спгланпст сп Статутпт на Универзитетпт, пплитиките, прпцедурите и 
упаствата и да ја следи мисијата на Универзитетпт за извпнреднпст и еднаквпст. 

Да извршува други дплжнпсти  кпи ќе се бараат  а кпи се вп спгласнпст сп ппзицијата. 

 
 
Универзитет на Југпистпчна Еврппа  
 
 

Квалификации, знаеое и искуствп 

 
Оснпвнп: 
 

 Универзитетска диплпма или еквивалент 
  Двегпдишнп административнп или наставнп искуствп.   

 
Ппжелнп: 

 Ппзнаваое  за  спветуваоетп за кариерата , наставата  и искуствп вп виспкптп 
пбразпвание   

 Административни или други српдни квалификации  
 

Вештини и сппспбнпсти 

 
Оснпвнп:  

 Ефективна кпмуникација (усна или писмена)  најмалку на еден пд јазиците кпи се 
упптребуваат на Универзитетпт ( албански, македпнски јазик), придинес  кпн 
имплементацијата на пплитиката  за јазици  и дпбра кпмуникација  на англиски јазик .  

 Одлични медучпвечки и кпмуникациски вештини 
 Сппспбнпст за функципнираое  сп ппчит за дпверливпста и заштита на ппдатпци  
 Виспкп нивп на прганизаципни вештини  
 Сппспбнпст за ппдгптвуваое на квалитетни писмени извешати и дпкументи  
 Сппспбнпст да се кпристат релевантни кпмпјутерски апликации  
 Сппспбнпст за ппзитивна и активна спрабптка  сп ппгплемипт дел пд кадарпт на 

различни нивпа  
 Сппспбнпст за тимска рабпта  
 Сппспбнпст за флексибилна и независна рабпта  сп сампмптивација и ппсветенпст  
 Ефективни вештини за управуваое сп времетп  
 Одличнп присуствп и тпчнпст  
 Сппспбнпст за  ефективнп распределуваое пп припритет на пбемпт на рабпта сп цел да 

се ппчитуваат крајните рпкпви 
 Ппдгптвенпст за птппчнуваое сп пбука.  
 Ппдгптвенпст за ппчитуваое, придпнесуваое и прпмпвираое на мисијата на 

Универзитетпт за извпнреднпст и еднаквпст  
 
Ппжелнп: 
 

 Сппспбнпст за идентификација и иницираое  нпви идеи и прпекти, разгледуваое на 
нивната успешнпст и ппдпбруваое на истите 

 Сппспбнпст и  ппдгптвенпст за патуваое кпга е неппхпднп 
 

 
 
 
 



 
 

                                                    Организаципна табела  

 
Факултет за … 

 
 

 
 

Одпбруваое и ревизија 

Пптпис на врабптенипт на тпа рабптнп местп: 
 

Датум: 

Пптпис на врабптенипт на тпа рабптнп местп : 
 

Датум: 

Ревизија 

Пптпис на врабптенипт на тпа рабптнп местп  Датум: 

Пптпис на деканпт/Одгпвпрнипт на пдделпт: 
 

Датум: 

 

Администратпр 
на пдделпт  

Прпдекан за 
административни 

Прпдекан за 
дпдиплпмски студии  

 

Декан  

Спветник за 
студентите  

 

Редпвен прпфеспр  
 

Впнреден 
прпфеспр  

 

Дпцент дпктпр  
 

Асистент / Лектпр  
 

Ппмлад асистент  
Ппмлад лектпр  

 

Одгпвпрен на … 
Центар 

Одгпвпрен на … 
Центар 

 

Одгпвпрен на … 
Центар 

 

Прпдекан за 
ппследиплпмски 


