
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  
 
 

Drejtor i Institutit hulumtues “Max Van Der Stoel” 
 

 
 

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.      
 
 
 
 
Përveç kushteve të përgjithshme të parapara me Ligji, kandidati duhet t’i plotësoje edhe kushtet 
që vijojnë: 
 

 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.  
 
 
 
 



Kandidati duhet të posedojë shkathtësi dhe aftësi: 
 

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  

 
 

 
Fillimi dhe përfundimi i kohës ditore dhe javore të punës: Nga ora 08,00 deri 16,00, nga e hëna 
deri të premten. 
Paga bazë: 950 € (58.425 MKD) 
 
 
Afati i dorëzimit të aplikacioneve është 5 ditë nga dita e shpalljes së konkursit. 
Konkursi është i shpallur nga 17.08.2013 deri më 21.08.2013 
 
Ju lutemi e dërgoni aplikimin për punësim nëpërmjet 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 
Bul. "Ilinden" nr. 335 
1200 Tetovë, Maqedoni 
Telefoni për kontakt: 044 356 087 

mailto:jobs@seeu.edu.mk

