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Назив на 
работното 
место: 
 

Асистент во  Канцеларијата за истражување  

Факултет/ 
Оддел: 

Канцеларија за истражување 

Центар/сектор:  
 

Известува до: 
 

Одговорен во Канцеларијата за истражување  

Надгледува: 
 

 

Статус и 
рангирање: 

 
Полно работно време:    √       
Скратено работно време:                                         

 
Рангирање: 

 
 
 

 

Цел на работното место 

Да обезбеди административна поддршка на канцеларијата за истражување  и да 
изведува спектар на должности кои вклучуваат процесирање и складирање 
информации, проверка и ширење на  можностите за истражување и образование, 
составување агенди и записници за состаноците и обезбедување информации за 
кадарот кој е вклучен во процесот на истражување   

 

Главни должности и одговорности 

Да ја организира администрацијата на канцеларијата  вклучително на прием и 
процесирање на маил, класификација на документи, фотокопирање, чување досиеја, 
проверка на набавки, надгледување на одржувањето на  опремата и ресурсите во 
канцеларијата  

Да бара, добива и шири информации  можности за истражување и образовние на 
национално и меѓународно ниво на заинтересираниот кадар  со цел да овозможи 
развој на кадарот 

Да соработува и работи  со Центрите за истражување на факултетите и со 
Академскиот комитет со цел да осигури ефикасно функционирање  на канцеларијата 

Да организира состаноци, да подготвува агенди  да добие одобрение за записниците и 
истите да ги дистрибуира  точно и навремено 

Да обезбеди административна поддршка  за да овозможи  ефикасно издавање на 
Научниот магазин SEEU Review 

Да подготвува писмени е-маили, писма и покани за одобрување и кружење  

Да помага во планирањето и успешната имплементација на проектите  поврзани со 
истражувачките активности  

Да преведува  основни материјали меѓу албански, македонски и англиски јазик 

Да учествува во процесот на Универзитетот за самоевалуација и да учествува на 
релевантните обуки, вклучувајќи ја добрата пракса и  стручност 

Должностите  и одговорностите да ги извршува на правен и безбеден начин.   

Да презема должности во согласност со Статутот на Универзитетот, политиките, 
процедурите и упатствата и да ја следи мисијата на Универзитетот за извонредност и 
еднаквост 

Да извршува други должности  кои ќе се бараат  а кои се во согласност со позицијата 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Универзитет на Југоисточна Европа  
 

Квалификации, знаење и искуство 

 
Основно: 

 Минимум универзитетска диплома или еквивалентна професионална  
квалификација  

 Двегодишно  работно  искуство  во областа на образованието  
 Разбирање на административната добра пракса 
 Искуство за работа во високообразовна средина  
 
 

Пожелно: 
 

 Административна квалификација  
 

Вештини и способности 

 
 

Основно 
 
 Ефективна комуникација (усна или писмена)  најмалку на еден од јазиците кои 

се употребуваат на Универзитетот ( албански, македонски јазик)  и придонес за 
имплементација ан јазичната политика.  

 Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини  
 Способност за функционирање  со почит за доверливоста  
 Способност за тимска работа  
 Способност за обезбедување јасни, точни информации и податоци  според 

наложувањата  
 Способност за советување и ефективна соработка  со студентите и другиот 

кадар на различни нивоа  
 Добри организациони вештини и вештини за повеќе задачи 
 Способност за флексибилна и независна работа  со самомотивација и 

посветеност  
 Способност за  ефективно распределување по приоритет на обемот на работа 

со цел да се почитуваат крајните рокови 
 Извонредно присуство  и точност  и ефективна употреба на работното време 
 Способност за  ефективна употреба на информатичката технологија  и  

компјутерскиот систем на Универзитетот  за исполнување на барањата на 
работното место 

 Подготвеност за отпочнување со обука  
 Подготвеност за почитување, придонесување и промовирање на мисијата на 

Универзитетот за извонредност и еднаквост  
 
Пожелно: 
 

 Способност за предложување решенија за проблемите и новите идеи за развој  
на областа на работа 

 Способност и подготвеност за патување по потреба 
 

 
 



 
 
 

Организациона табела 

 
канцеларија за истражување  

 

 
 

Одобрување и ревизија 

Потпис на вработениот на тоа работно место: 
 

Датум: 

Потпис на вработениот на Одговорниот : 
 

Датум: 

Ревизија 

Потпис на вработениот на тоа работно место : 
 

Датум: 

Потпис на вработениот на Одговорниот : 
 

Датум: 

 

Проректор за 
истражување  

Одговорен во 
канцеларијата за 

истражување  

Администратор во 
канцеларијата за 

истражување  


