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Qëllimi i primar i pozitës 

Të punojë me prodekanin për studime deridiplomike të këshillojë studentët për kërkesat e 
programit dhe planifikimin e karrierës, të kontrollojë dosjet e studentëve për progresin e arritur 
kundrejt kërkesave të programit dhe të merr pjesë në aktivitetet administrative për studentët, si 
që janë orientimi dhe përkrahja. 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore 

Të komunikojë dhe punojë në  mënyrë efektive me prodekanin për studime deridiplomike me 
qëllim të sigurimit të këshillave akademike për studentët aktual lidhur me plotësimin e kërkesave 
të programit studimor 

Të shërbejë si ECTS koordinator, dhe të njoftojë Zyrën e Regjistrit për vendimet e marra nga 
Komisioni për vlerësimin e dijeve.   

Në bashkëpunim me prodekanin dhe profesorët të identifikojnë studentët me probleme 
akademike dhe të kontribuojë në zgjidhjen e problemeve 

Vazhdimisht të rishikojë të dhënat e studentëve dhe të përcaktojë progresin individual të 
studentëve në plotësimin e kërkesave të programit studentor. Të identifikojë studentët të cilët 
kanë lëndë të pakompletuara, dhe të njoftojnë prodekanët dhe Zyrën e Regjistrit për ndryshimet 
në orarin e studentëve, duke përfshirë edhe lëndët që rimerren 

Të sigurojë informacione individuale ose për grupe studentësh lidhur me vendimet e marra në 
Këshillin e Fakultetit, Këshillin e Universitetit dhe Senat; rregulloret, politikat dhe procedurat tjera 
universitare, duke përfshirë regjistrimin, gjendjen akademike, ndryshimin e orarit të klasës etj 

Të informojë studentët ose grupet e studentëve për politikat, procedurat dhe shërbimet që 
sigurohen në qytezën universitare si Zyra për përkrahje financiare, Zyra e regjistrit, Qendra e 
karrierës dhe Shërbimi studentor  

Të kontribuojë në sigurimin e informacionit për studentët e ardhshëm në Ditën e Hapur dhe 
ngjarje të ngjashme 

Të ndihmojë studentët me probleme akademike dhe personale duke përfshirë pëkrahjen e   
studentëve me probleme fizike dhe po të njëjtat raste t’ia paraqes Fakultetit dhe shërbimeve tjera 
përkrahëse 

Të shërbejë në komitete dhe përfaqësojë prodekanin për studime deridiplomike në takimet 
brenda dhe jashtë qytezës universitare 

T’iu jep këshilla dhe sugjerime studentëve nga programi Work&Study të cilët janë përgjegjës për 
tutorimin e studentëve 

Të asistojë në administrim efikas të procesit të Vlerësimit të Studentëve 

Të merr pjesë në procesin e vetë-vlerësimit në Universitetit dhe të merr pjesë në trajnime  
relevante, duke përfshirë ato të përvojës së mirë dhe ekspertizës 

Të kryejë detyra dhe përgjegjësi në mënyrë ligjore dhe të sigurt 

Të merr përsipër detyra në pajtim me statutin, rregulloret, procedurat dhe udhëzimet e 
Universitetit dhe të ndjek misionin e  Universitetit për përsosmëri dhe barazi  

Në mënyrë të arsyeshme të kryejë detyra tjera që janë në pajtim me kompetencat e pozitës  



 
Universiteti i Evropës Juglindore 
 

Kualifikimet, Njohuritë dhe Përvoja  

 
Themelore: 
 

 Diplomë universitare  
 Përvojë pune dyvjeçare në punë administrative ose mësimdhënie    

 
Preferohet: 

 Njohuri lidhur me dhënien e këshillave për karrierë, mësimdhënie dhe përvojë në 
arsimimin e lartë   

 Kualifikim në lëmitë administrative ose të ngjashme  
 

Shkathtësitë dhe aftësitë  

 
Themelore: 
 

 Komunikim efektiv (gojor dhe të shkruar) në tri gjuhët zyrtare që përdoren në nivel të 
Universitetit (shqip, maqedonisht dhe anglisht) dhe kontribut në implementimin e Politikës 
gjuhësore 

 Shkathtësi komunikimi efektiv ndër-personal   
 Aftësi  funksionimi me maturi  
 Aftësi për të punuar në ekip 
 Aftësi për të siguruar informata dhe të dhëna të qarta dhe të sakta ashtu siç kërkohet 
 Aftësi pë të bashkëpunuar në mënyrë pozitive dhe aktive me një numër të madh 

studentësh dhe me anëtarë të staf të niveleve të ndryshme 
 Shkathtësi të mira organizative dhe mundësi për të kryer detyra të ndryshme  
 Aftësi për të punuar në mënyrë fleksibile, për të bashkëpunuar dhe punuar në mënyrë të 

pavarur  
 Aftësi për të caktuar në mënyrë efektive prioritetet në punë dhe respektim i kohë dhe 

afateve të parapara  
 Prezencë dhe përpikëri të shkëlqyeshme dhe shfrytëzim efektiv të orarit të punës 
 Aftësi për të përdorur teknologjitë e informacionit dhe sistemin kompjuterik të Universitetit 

me qëllim të  plotësimit të kërkesave të punës 
 Gadishmëri për të ndjekur trajnime 
 Gadishmëri për punë, kontribut dhe promovim të misionit e Universitetit për përsosmëri 

dhe barazi 
 
Preferohet : 
 

 Aftësi për të dhënë sugjerime lidhur me zgjidhjen e problemeve dhe plasimin e ideve të 
reja lidhur me vendin e punës.  

 Aftësi dhe dëshirë për të udhëtuar kur është e nevojshme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Diagrami organizativ 

 
Fakulteti i … 

 
 

 
 
 

Pranimi dhe rishikimi 

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i dekanit/përgjegjësit të departamentit: 
 

Data: 

Rishikimi  

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i dekanit/përgjegjësit të departamentit: 
 

Data: 

 
 

Administratori i 

departamentit  

 

Prodekani për Çështje 

Administrative  

 

Prodekani për Studime 

Deridiplomike  

 

Dekani 

Këshilltari 

studentor  

Advisor 

 

Profesor ordinar 

 

Profesor inordinar 

 

Docent 

Asistent/Lektor 

 

Asistent i ri/ 

Lektor i ri  

 

Përgjegjësi i Qendrës 

 

Përgjegjësi i Qendrës 

 

Përgjegjësi i Qendrës 

 

Prodekani për Studime 

Pasdiplomike  

 


