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Qëllimi primar i pozitës 

Të ofrojë përkrahje administrative për Zyrën për Hulumtim dhe të kryejë një sërë 
detyrash, duke përfshirë proçeduimin dhe ruajtjen e informatave, kontrollin dhe 
shpërndarjen e mundësive për hulumtim dhe studim, aranzhimin e takimeve dhe 
ngjarjeve me rend dite dhe proçesverbal si dhe sigurimin e informatave dhe ofrimin e  
këshillave stafit të angazhuar në hulumtim   

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore 

Të organizojë administrimin e Zyrës duke përfshirë pranimin dhe proçeduimin e postës 
elektronike, mbajtjen e dosjeve, fotokopjimin, ruajtjen e të dhënave, kontrollin dhe 
kërkesën për pajisje për zyra; të mbikëqyr mirëmbajtjen e pajisjeve dhe burimeve të 
Zyrës 

Të kërkojë, bëj pranimin dhe shpërndajë informacione për mundësitë për hulumtim dhe 
edukim në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për anëtarët e interesuar të stafit me qëllim 
që të ndihmojë në zhvillimin profesional të stafit  

Të bashkëpunojë dhe mbajë lidhje me Qendrat për Hulumtim të Fakulteteve dhe 
Komitetin Akademik me qëllim që të sigurojë operim efikas të Zyrës  

Të organizojë takime, përgatit rendin e ditës dhe proçesverbalin, merr miratimin për të 
njëjtin dhe t’a shpërndajë proçesverbalin në mënyrë të saktë dhe në kohë  

Të ofrojë përkrahje administrative me qëllim që të mundësojë publikim efikas të SEEU 
Review 

Të përpilojë letra, thirrje dhe postë elektronike për miratim dhe qarkullim 

Të asistojë në planifikimin dhe implementimin e suksesshëm të projekteve hulumtuese 

Të bëj përkthimin e informatave bazike në shqip, maqedonisht dhe anglisht  

Të merr pjesë në proçesin e vetë-vlerësimit të Universitetit dhe të merr pjesë në trajnime 
relevante, duke përfshirë ndarjen e praktikës dhe përvojës së mirë 

T’i përmbush detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë ligjore dhe të sigurt 

T’i përmbush detyrat dhe përgjegjësitë në përputhje me Statutin, politikat, proçedurat 
dhe udhëzimet, si dhe me misionin e Universitetit për përsosmëri dhe barazi 

Të kryejë detyra të tjera në përputhje me ingerencat ashtu si mund të kërkohet në 



mënyrë të arsyeshme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universiteti i Evropës Juglindore 
 

Kualifikimet, njohuritë dhe përvoja 

 
Themelore: 
 

 Diplomë universitare ose kualifikim ekuivalent profesional 
 Dy vjet përvojë pune në administratë   
 Të kuptojë praktikën e mirë  në administratë  
 Përvojë punë në institucion të arsimit të lartë  
  
 

Preferohet: 
 

 Kualifikim administrative    
 

Shkathtësitë dhe aftësitë 

 
Themelore: 
 

 Komunikim efektiv (gojor dhe i shkruar) në tre gjuhët që përdoren në nivel të 
Universitetit (shqip, maqedonisht dhe anglisht) dhe kontribut për implementimin e 
politikës gjuhësore 

 Shkathtësi të shkëlqyeshme ndërnjerëzore dhe komunikative  
 Aftësi për funksionuar me diskrecion  
 Aftësi për të punuar në ekip  
 Aftësi për të ofruar informata të sakat dhe të qarta ashtu siç kërkohet  
 Aftësi për të bashkëpunuar në mënyrë pozitive dhe aktive me një gamë të stafit 

dhe vizitorëve nga nivele të ndryshme  
 Shkathtësi organizative dhe menaxhim të kohës 
 Aftësi të punojë në mënyrë të pavarur, në mënyrë fleksibile dhe bashkëpunoj 
 Mundësi për t’i dhënë prioritet vëllimit të punës që me sukses të kryhet brenda 

afatit kohor 
 Prezencë të shkëlqyer dhe përpikëri dhe shfrytëzim efikas të orarit të punës 
 Aftësi për të përdorur Teknologjinë e Informatikës dhe sistemet kompjuterike të 

Universitetit 
 Dëshirë për të ndërmarrë dhe mbajtur trajnime 



 Dëshirë për të punuar, kontribuar dhe promovuar misionin e Universitetit për 
përsosmëri dhe barazi  

 
Preferohet: 
 

 Aftësi të sugjeroj zgjidhje për problemet dhe ide të reja për të zhvilluar hapësirën 
e punës  

 Aftësi dhe gatishmëri për të udhëtuar kur është e nevojshme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagrami organizativ 

 
Zyra për hulumtim  

 
 

Pranimi dhe rishikimi 

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i përgjegjësit: 
 

Data: 

Prorektori për 
hulumtim 

Përgjegjës i Zyrës për 
hulumtim 

Administratori në  
Zyrën për hulumtim 

 



Rishikimi  

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i përgjegjësit: 
 

Data: 

 
 


