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Qëllimi primar i pozitës 

Të asistojë në koordinimin dhe administrimin e Qendrës së Shkupit, të kontribuojë në 
koordinimin dhe funksionimin efektiv të proceseve relevante akademike dhe administrative; të 
asistojë drejtorin dhe të këshillojë dhe përkrah stafin, studentët dhe publikun 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore 

 

Të përgjithshme   

Të kontribuoj në planifikimin dhe rishikimin e punës së Qendrës së Shkupit, si plan veprimi, 
plani strategjik   

Të asistojë në koordinimin efektivë të punës së Qendrës dhe të sigurojë informacion dhe 
përkrahje për stafin, studentët dhe publikun 

Të bashkëpunojë në mënyrë aktive me fakultetet, departamentet, zyrat dhe personelin 
relevant në Kampusin e Tetovës me qëllim që të ndihmojë në mënyrë efektive në ofrimin e 
programeve akademike dhe shërbimeve  

Të mbikëqyr administrimin efikas dhe funksionimin e zyrës së Qendrës dhe ngrehinave në 
baza ditore, duke zgjidhur problemet dhe raportim të çështjeve të cilat nuk mund të zgjidhen 
brenda kornizës së pozitës 

Të përkthejë nga shqip, maqedonisht dhe anglisht dhe anasjelltas, të ofrojë përkthim simutan 
gjatë komunikimit ditor me folësit e gjuhëve tjera dhe të bëj përkthimin e rregulloreve të 
shkruara, shpalljeve, emailave, procesverbaleve, raporteve, orareve dhe dokumenteve tjera 
që lidhen me Qendrën. 

Të përgatisë draft raporte në lidhje me funksionimin e Qendrës për drejtorin dhe menaxherët 
tjerë të Universitetit 

Të merr pjesë në procesin e vetë-vlerësimit në Universitet dhe të merr pjesë në trajnime  
relevante, duke përfshirë ato të përvojës së mirë dhe ekspertizës 

Të kryejnë detyrat dhe përgjegjësitë në mënyrë ligjore dhe të sigurt 

Të merr përsipër detyra në pajtim me statutin, rregulloret, procedurat dhe udhëzimet e 
Universitetit dhe të ndjek misionin e  Universitetit për përsosmëri dhe barazi 

Të kryej detyra tjera që janë në pajtim me nivelin e pozitës në mënyrë të arsyeshme. Më 
poshtë janë të listuara shembuj tipikë që specifikojnë por pa u kufizuar në bashkëveprimin me 
zyrat korresponduese në nivel të UEJL-së:  

 

Detyrat në lidhje me departamentet e tjera përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm me këto në 
vijim.  
 
Zyra për planifikim akademik  



 

 Të bashkëpunoj me Zyrën për planifikim akademik në mënyrë që të përgatisë dhe 
përditësoj kalendarin akademik dhe orarin e ligjëratave, duke përfshirë raportimin dhe 
përcjelljen, zgjidhjen problemeve që shfaqen me orarin  

 Të përgatisë raporte periodike për drejtorin lidhur me orarin dhe çështjet e kalendarit 
akademik dhe të mbajë shënime në bashkëpunim me Zyrën për planifikim akademik  
rreth aktiviteteve të specifikuara akademike, duke përdorur on-line sistemet e 
universitetit, udhëzimet dhe procedurat  

Dekanët, prodekanët/fakultetet   

 Të bashkëpunojë në mënyrë aktive me fakultetet/qendrat dhe stafin nga kampusi i UEJL-
së në Tetovë me qëllim që të përkrah ofrimin efektiv të programeve akademike, të përcjell 
çështjet dhe të përkrah shërbimet   

Shërbimi studentor dhe Zyra për përkrahje financiare   

 Të implementojë rregulloret dhe udhëzimet e miratuara akademike  që lidhen me 
Shërbimet studentore   

 Të bashkëpunojë me Shërbimin studentor për rregulloren Work&Study bazuar në nevojat 
e Qendrës së UEJL-së në Shkup  

 Të shpall pozitat për programin W&S, të bëj pranimin e aplikimeve të studentëve W&S 

 Të koordinoj intervistat, monitoroj punën e studentëve dhe të përgatis dokumentacionin 
për hapat e më tejshëm të procesit  

 Të përgatis  raporte mujore për zyrën dhe drejtorët  

Zyra e burimeve njerëzore  
 

 Të mbajë të dhëna për rregullsinë/prezencën e stafit akademik në Qendrën e UEJL-së në 
Shkup  

 Të përgatis raporte mujore për prezencën e stafit për ZBNJ, drejtorin, zyrën dhe 
dekanatet   

Zyra për Informim dhe Promovim  
 

 Të bëj promovimin e Qendrës së UEJL-së Shkup në bashkëpunim me Zyrën për 
promovim dhe bashkëpunim  

 Të koordinojë vizitat e shkollave të mesme dhe të merr pjesë në prezantimet  

 Të kontribuoj në rishikimin dhe përpilimin e materialeve promovuese   

 Të përgatisë dhe shpërndajë informata dhe materiale promovuese dhe të organizojë 
ngjarje të veçanta të tilla si promovim të programeve studimore, prezantues të  
brendshëm dhe të jashtëm, si dhe vizita të tjera 

 Të grumbullojë informacion dhe të kontribuoj në ruajtjen dhe përditësimin e rregullt të ueb 
faqes së Qendrës së UEJL-së në Shkup   

 Drejtori i UEJL-së Shkup  
 

 Të siguroj mbështetje administrative për drejtorin dhe të merr përgjegjësi ashtu siç 
kërkohet kur ai/ajo nuk janë në dispozicion në kuadër të fushëveprimit të punës 

 Të ndihmojnë drejtorin lidhur me çështje të mirëmbajtjes, pastrimit dhe çështje tjera të 
përgjithshme të shërbimeve  

Zyra e TI  
 

 Të raportojë gabimet dhe të bëj koordinimin me Departamentin e TI për ti zgjidhur ato  
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Kualifikimet, Njohuritë dhe Përvoja 

 
Themelore: 
 

 Diplomë universitare ose kualifikim ekuivalent profesional  
 Njohje të mirë të proceseve administrative dhe praktikave aktuale  
 Tri vjet përvojë në ambient  administrativë  

 
Preferohet: 
 

 Kualifikim administrativë  specialist në lëmi të ngjashme si menaxhim të zyrës ose 
shërbime për klientët  

 Përvojë pune në institucion të arsimit të lartë  
 Përvojë në koordinim të shërbimit ose një funksioni 

Shkathtësitë dhe aftësitë 

 
Themelore: 
 

 Komunikim efektivë (gojor dhe të shkruar) në tri gjuhët që përdoren në nivel të 
Universitetit (shqip, maqedonisht dhe anglisht) dhe të kontribuon në implementimin e 
Politikës gjuhësore; stafin ndërkombëtar në anglisht 

 Shkathtësi efektive ndër-personale dhe komunikimi, gojor dhe të shkruar 
 Aftësi për të punuar në ekip  
 Aftësi për të analizuar dhe të bëj përmbledhje të informatave  
 Aftësi për të punuar në çështje konfidenciale 
 Aftësi për të përpiluar raporte dhe dokumente të shkruara mirë 
 Aftësi për të këshilluar dhe bashkëpunuar në mënyrë efektive me stafin, studentët dhe 

publikun  
 Shkathtësi efektive organizative dhe menaxheriale 
 Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, fleksible dhe të bashkëpunojë  
 Aftësi që të bëj prioritetin punës në mënyrë efektive dhe që të realizoj punët brenda afatit 

të paraparë si dhe të punojë mirë nën presion  
 Prezencë dhe përpikëri të shkëlqyeshme dhe përdorim efektive të orarit të punës 
 Aftësi për të përdorur teknologjitë informacionit dhe sistemin kompjuterik të universitetit 

në mënyrë efikase për të plotësuar kërkesat e punës  
 Dëshirë për të ndjekur trajnime 
 Dëshirë për të punuar, kontribuar dhe promovuar misionin e Universitetit për përsosmëri 

dhe barazi 
 
Preferohet : 
 

 Aftësi për të identifikuar dhe iniciuar ide të reja dhe projekte dhe të vëzhgoj progresin dhe 
bëj përmirësime  

 Aftësi dhe dëshirë për të udhëtuar kur është e nevojshme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Diagrami organizativ 

 
 

Qendra e UEJL në Shkup 
 

 
 

 
 

Pranimi dhe rishikimi 

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i Drejtorit: 
 

Data: 

Rishikimi  

Nënshkrimi i mbajtësit të postit: 
 

Data: 

Nënshkrimi i Drejtorit: 
 

Data: 

 

Zyrtarë për bashkëpunim  
akademik dhe administrim 

të zyrës 

Drejtori i Qendrës në 
Shkup  

 

Këshilltari studentor  
 

Shërbimet 
studentore  

 


