
 
 
Zyra e Burimeve Njerëzore 
 
Në bazë të nenit 22 dhe 23 të Ligjit për marrëdhënie pune të R. Maqedonisë (Gazeta Zyrtare e R. 
Maqedonisë nr. 62/2005), Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë shpall : 

 
 
 

K O N K U R S 
 

Për plotësimin e vendit të punës me kohë të caktuar 
     

Pro-Dekan ne Fakultetin Juridik 
 
Qëllimi primar i pozitës: Nën udhëheqjen e Dekanit, të jetë përgjegjës për menaxhimin ditor të 
çështjeve akademike dhe studentore (në studimet deridiplomike/pasdiplomike) në Fakultetin 
gjegjës, duke përfshirë zhvillimin e planprogrameve, rregullat akademike, sigurimin e cilësisë dhe 
menaxhimin e stafit të përshtatshëm, këshillimin dhe përkrahjen e studentëve, zbatimin e 
politikës dhe mbikëqyrjen.      
 
 
 
 
Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligji, kandidati duhet t’i plotësoje edhe kushtet 
që vijojnë: 
 

 Doktor në lëmin e Shkencave Juridike  
 Të  ketë thirrje mësimore-shkencore  
 Përvojë në koordinim dhe menaxhim efektiv të një sfere relevante të punës    
 Përvojë efektive në shpërndarjen dhe menaxhimin e programeve studimore  
 Njohës ekspert në subjektin relevant – sferë specifike e programit studimor dhe njohuri të 

mira në zhvillimet dhe trendët e subjektit në nivel të Universitetit dhe shtetëror  
 Kompletim të suksesshëm të hulumtimit dhe përkrahës i aktiviteteve hulumtuese  

 
 
 
Preferohet: 
 

 Informacion mbi zhvillimet dhe trendët në lëmi relevante në nivel ndërkombëtar 
 
 
 
 
 
 
 
Kandidati duhet të posedojë shkathtësi dhe aftësi: 



 
Themelore: 
 
 Komunikim efektiv (gojor dhe të shkruar), së paku në dy nga tri gjuhët që përdoren në 

nivel të Universitetit (shqip, maqedonisht dhe anglisht) dhe kontribut për implementimin 
e politikës gjuhësore; personel ndërkombëtar në gjuhën Angleze. 

 Shkathtësi të shkëlqyeshme ndërnjerëzore dhe komunikative  
 Shkathtësi organizative të nivelit të lartë  
 Aftësi për të përdorur aplikacionet relevante kompjuterike për qëllime të menaxhimit  

operativ, mësimdhënie dhe komunikimi 
 Aftësi për të koordinuar dhe motivuar stafin   
 Aftësi për të menaxhuar ekipet e stafit në mënyrë efektive   
 Aftësi për të punuar në mënyrë fleksibile dhe të pavarur me vetëmotivim dhe dedikim  
 Aftësi për të punuar pozitivisht dhe në mënyrë aktive me studentët 
 Pjesëmarrje të shkëlqyer dhe përpikshmëri dhe shfrytëzim efikas të orarit të punës 
 Aftësi për t’i zgjidhur problemet, të punojë nën presion dhe të respektojë afatet kohore   
 Gatishmëria për të mbajtur dhe ndërmarrë trajnime është thelbësore 
 Gatishmëri për të punuar, kontribuar dhe promovuar misionin e Universitetit për 

përsosmëri dhe barabarësi  
 
 
Preferohen: 
 
 Aftësi komunikimi (në formë gojore dhe të shkruar) në tri gjuhët e lartëpërmendura 
 Aftësia dhe gatishmëria për të udhëtuar, ashtu siç kërkohet nga pozita 

 
Afati i paraqitjes  
Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 5 ditë nga dita e shpalljes së konkursit. 
Konkursi është i shpallur nga 14. 06. 2012 – 18. 06. 2012   
 
Aplikimet vetëm përmes e-mailit: jobs@seeu.edu.mk (Aplikacion valid do konsiderohet vetëm 
aplikacioni i plotësuar që gjendet në ueb faqen e Universitetit, në rubrikën Кonkurse. Çdo lloj 
tjetër forme aplikacioni nuk do merret parasysh). 
 
 
 
Adresa: 
 
Universiteti i Evropës Juglindore  
Zyra e Burimeve Njerëzore 
Rr. Ilindenit, pn, 
1200 Tetovë, Maqedoni 
Telefoni për kontakt: 044 356 087 
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