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Qëllimi primar i pozitës 

Të jetë përgjegjës për menaxhimin e përditshëm të Institutit, të mbështes dhe monitoroj 
menaxherët e projekteve  dhe hulumtuesit që punojnë në kuadër të Institutit, të 
bashkëpunojë me dekanatet dhe Zyrën për hulumtim për çështjet relevante, të tërheq fonde 
hulumtuese, projekte dhe staf, si dhe të promovoj profilin hulumtues të universitetit jashtë.  
 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore 

Të përgatisë dhe të udhëheq implementimin e plan veprimit të Institutit dhe të kontribuoj në 
zhvillimin dhe implementimin e planeve të tjera strategjike, politikat dhe procedurat. 

Të menaxhojë punët e përditshme të institutit për të siguruar se instituti administrohet në 
mënyrë efikase dhe të ofrojë mbështetje efektive për hulumtuesit dhe personelin tjetër që 
punon në apo për institutin. 

Të bashkëpunojë në mënyrë efektive me Prorektorin për  hulumtime, dekanët, hulumtuesit 
dhe stafin/palët e interesuara.  

Të promovojë dhe përfaqësojë interesat dhe aktivitetet e institutit dhe hulumtim institucional 
jashtë. 

Të përgatisë, në bashkëpunim me palët e tjera relevante, aplikimet për fonde hulumtuese, 
projekte dhe aktivitete nga një gamë e gjerë e burimeve dhe të përcjellë ecurinë e këtyre. 

Të organizojë dhe të merr pjesë në rekrutimin e stafit që do të punojnë në Institut dhe të 
sigurojë për ato mbikëqyrje dhe mbështetje, si dhe të monitorojë dhe mbështesë studentët e 
doktoratës ose praktikantët që punojnë në kuadër të Institutit.  

Të monitoroj progresin dhe arritjet e projekteve dhe aktiviteteve hulumtuese ashtu siç 
specifikohet si dhe menaxhimin e tyre financiar.  

Të siguroj të dhëna, analiza dhe raporte vlerësuese në bazë të rregullt lidhur me punën e 
Institutit në lidhje me hulumtimet dhe aktivitet e ngjashme.  

Të zbatoj rregulloret brenda Institutit. 

Të realizoj vlerësimin nga studentët, stafi dhe palët e interesuara dhe të kontribuojë për 
përdorimin aktiv të tyre. 

Të kontribuojë në monitorimin e sigurimit të cilësisë dhe përmirësimit nëpërmjet 
pjesëmarrjes në procedurat përkatëse të tilla si vlerësimi i stafit dhe auditimet financiare.  

Të kontribuojë në planifikimin efektiv të buxhetit dhe përdorimin e burimeve. 

Të kontribuojë në menaxhimin pozitiv të performancës së stafit, duke përfshirë edhe seancat 
orientuese për stafin e ri me kohë të plotë dhe kohë të pjesshme dhe rishikimet vjetore. 

Të udhëheqë ekipet përkatëse të stafit në mënyrë mbështetëse, pozitive, motivuese dhe me 
respekt. 

Të kontribuojë në menaxhimin dhe operimin e zhvillimit të stafit dhe të merr pjesë në 
trajnimin për zhvillimin e vet profesional. 

Të merr pjesë në komisionet e Universitetit dhe komisionet e jashtme, ashtu siç kërkohet. 

Të kryejë hulumtime në mënyrë që të promovojë zhvillimin individual profesional, praktikën e 
mirë, reputacionin e mirë të institutit dhe të universitetit dhe të kontribuoj në zhvillimin e 



njohurive dhe shoqërisë, siç është e nevojshme, të zhvilloj një regjistër të publikimeve në 
revista të njohura të cilësisë së lartë dhe publikimeve të tjera të përshtatshme.  

Të mbajë numrin e orëve mësimore të dakorduar duke përdorur një gamë të strategjive dhe 
metodologjinë aktive të mësimdhënies për të mbështetur suksesin e studentëve për të 
modeluar praktikën e mirë, siç kërkohet duke bërë baraspeshë me menaxhimin dhe punën 
hulumtuese.  

Të merr pjesë në proceset e sigurimit të cilësisë dhe vetë-vlerësimit në universitet si dhe të 
ndjekë trajnime adekuate për zhvillimin e vet profesional.  

T’i përmbushë detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë ligjore dhe të sigurt. 

T’i përmbushë detyrat dhe përgjegjësitë në përputhje me Statutin, politikat, proçedurat dhe 
udhëzimet e Universitetit dhe të ndjekë misionin e Universitetit për përsosmëri dhe barazi. 

Të kryejë detyra të tjera në përputhje me rangun e pozitës ashtu siç mund të kërkohet në 
mënyrë të arsyeshme. 

 
Universiteti i Evropës Juglindore 
 

Kualifikimet, njohuritë dhe përvoja 
 

Themelore: 
 

 Doktor shkencash në fushën përkatëse dhe minimum titull mësimor-shkencor docent 
ose ekuivalent. 

 3 vjet përvojë pune në drejtimin efektivë të një zone përkatëse të punës.  
 Dëshmi për portofolin hulumtues të suksesshëm dhe aktivë në fushën e vet ose 

fusha të ngjashme. 
 Njohuri të dëshmuar për zhvillimet dhe tendencat në hulumtimet në nivel kombëtar 

dhe ndërkombëtar. 
 Përvojë në përpilimin dhe aplikimin për projekte.  

 
Preferohet: 

 
 

 Titull mësimor-shkencor profesor inordinar ose ekuivalent apo më lartë.  
 
 

Shkathtësitë dhe aftësitë 
 

Themelore: 
 

 Komunikim efektiv dhe rrjedhshmëri (me shkrim dhe gojë) në të tre gjuhët që 
përdoren në Universitet (gjuhën shqipe, maqedonase dhe angleze) dhe kontribut për 
implementimin e politikës gjuhësore; stafi ndërkombëtar në gjuhën angleze 

 Shkathtësi të shkëlqyeshme ndërpersonale dhe komunikimi. 
 Shkathtësi organizative të nivelit të lartë.  
 Aftësi për të përdorur aplikacione përkatëse kompjuterike për menaxhim operacional, 

mësimdhënie dhe qëllime komunikimi.  
 Aftësi për të bashkërenduar dhe motivuar stafin.  
 Aftësi për të menaxhuar në mënyrë efektive ekipe të stafit.  
 Aftësi për të punuar në mënyrë fleksibile dhe të pavarur me vetë-motivimit dhe 

përkushtim.  
 Aftësi për të punuar në mënyrë pozitive dhe aktive me personelin e brendshëm dhe 

të jashtëm.  
 Prezencë dhe përpikëri të shkëlqyeshme si dhe shfrytëzim efikas të orarit të punës. 
 Aftësi për të zgjidhur problemet, punojë nën presion dhe përmbush obligimet brenda 

afateve kohore  
 Gatishmëri për të mbajtur dhe për të ndjekur trajnime  
 Gatishmëri për të punuar, kontribuar dhe promovuar misionin e Universitetit për 

përsosmëri dhe barazi  
  Aftësi dhe gatishmëri për të udhëtuar kur është e nevojshme në bazë të pozitës  

 

 
Preferohet:  

 
 



 
 
 
 

Diagrami organizativ 

 
Instituti “Max van der Stoel” 

 

 
 
 

Pranimi dhe rishikimi 

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data:   

Nënshkrimi i Prorektorit: 
 

Data: 

Rishikimi 

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i Prorektorit: 
 

Data: 
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      Hulumtuesit  

Përgjegjësi i 

shkollës së doktor 

Menaxherët e 

projekteve 

Studentët e 

doktoraturës  
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Administratori i 
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këshillit për hulumtim 

esearch Council 


