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Цел на работното место 

Да помага во координацијата и администрацијата на Центарот на УЈИЕ во Скопје, да 
придонесува за ефективна координација и функционирање  на релевантните академски и 
административни процеси, да обезбеди помош  за Директорот и да го советува и поддржи 
кадарот , студентите и јавноста 
 

 

Главни должности и одговорности 

 

Општо 

Да придонесува за планирање и ревизија на работата на  Центарот на УЈИЕ во Скопје 
како што се Акциониот план и стратегиските планови.   

Да придонесе за ефективна координација на работата на Центарот и да обезбеди  
информации и поддршка на кадарот, студентите и членовите на јавноста 

Активно да соработува со релевантните факултети, оддели, канцеларии и кадарот во 
Кампусот во Тетово  со цел да  овозможи  ефективна испорака на академските програми 
и сервиси  

Да ја надгледува ефикасната администрација и функционирање на Центарот 
секојдневно, да решава проблеми и да известува за работи кои не можат да се справат 
во рамките на надлежностите на работното место  

Да преведува меѓу албански, македонски и англиски јазик  да обезбеди симултан превод 
на дневната комуникација  со говорителите на други јазици и превод на писмени 
политики, известувања, и-мејли, записници, извештаи, распореди и други документи кои 
се однесуваат на Центарот. 

Да подготви предлог-извештаи  кои се однесуваат на функционирањето на Центарот за 
Директорот и за другите менаџери на Универзитетот  

Да учествува во процесите за само-евалвација и да учествува на релевантни обуки, 
вклучувајќи и поделба на добра пракса и стручност 

Должностите  и одговорностите да ги извршува на правен и на 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.  
Подолу се наведени  типичните примери  кои ги одредуваат  но не ги ограничуваат 
интеракциите со  соодветните канцеларии на ниво на УЈИЕ.  

 

Должностите кои се однесуваат на други оддели  ги вклучуваат но не ги 
ограничуваат следниве.  
 
Академско планирање  
 

 Да соработува со канцеларијата за академско планирање со цел да подготви и да 
го ажурира академскиот календар  и распоредот на предавањата , вклучително на 
известувањето и следењето/ решавањето на совпаѓањата во распоредот.  

 Да подготвува периодични извештаи за директорот во однос на работите кои се 
однесуваат на распоредот и академскиот календар  и да чува досиеја во соработка 
со канцеларијата за академско планирање  за посебните академски активности  со 
употреба на он-лајн систем , универзитетски упатства и процедури  

Декани/продекани/ Факултет 

 Активно да соработува  со факултетите/центрите и кадарот во кампусот на УЈИЕ  
во Тетово да ја олесни ефективната испорака на академските програми да ги 
поддржи услугите  

Студентски сервис и канцеларија за финансиска потреба  

 Да ги имплементира одобрените академски политики и упатства кои се  однесуваат 
на студентскиот сервис  

 Да соработува со студентскиот сервис за програмата Работи & студирај базирана 
на потребите на УЈИЕ во Скопје  

 Да ги објави позициите за програмата Работи & студирај и да ги прима апликациите 
од студентите   

 Да ги координира интервјуата, да ја следи нивната работа и да подготвува 
документација за дополнителни чекори во процесот  

 Да подготвува месечни извештаи  за канцеларијата и за директорите  

Канцеларија за човечки ресурси 
 

 Да состави досиеја за присуство на академскиот кадар  во Центарот   

 Да подготвува месечни извештаи  за присуството а кадарот  до ЧР, директорот, 
канцеларијата и деканатите  

Канцеларија за информација и промоција  
 

 Да  го промовира Центарот на УЈИЕ во Скопје  во соработка со Канцеларијата за 
информација и за промоција  

 Да ги координира посетите  во средните училишта и да присуствува на 
презентациите  

 Да придонесува за ревидирање и за составување на промотивните материјали  

 Да подготвува и да дистрибуира информации и промотивни материјали и да 
помогне при организацијата на посебни настани како што се промоција на 
програмата, внатрешни и надворешни  говорители и други посети  

 Да собира информации и да придонесува за зачувување на редовното ажурирање  
на веб-страницата на Центарот на УЈИЕ во Скопје  

 Директор на Центарот на УЈИЕ во Скопје 
 

 Да обезбеди административна поддршка  на директорот и да преземе соодветна 
одговорност  кога тој/таа не се достапни  во рамките на работното место   

 Да помага на директорот  во однос на прашањата за одржување, чистење и други 
општи работи  

Поврзаност со канцеларијата за ИТ во Скопје  
 

 Да известува за грешките во системот и да соработува со одделот за ИТ за да 
може да ги реши  



 
Универзитет на Југоисточна Европа  
 

                                         Квалификации, знаење и искуство 

 
Основно: 
 

 Универзитетска диплома или еквивалентна  професионална квалификација  
 Добро познавање на административните процеси и тековната пракса  
 Тригодишно  работно искуство во  административна средина   

 
Пожелно: 
 

 Специјалистичка административна квалификација во сродна област како што е 
менаџирање со канцеларијата или сервиси за клиенти 

 Искуство за работа  во високообразовна институција 
 Искуство за координација на службата или функцијата  

 
  

Вештини и способности  

 
Основно:  
 

 Ефективна комуникација (усна или писмена)  на трите јазици кои се употребуваат 
на Универзитетот (албански, македонски и англиски јазик)  и придонес во 
имплементацијата на јазичната политика 

 Одлични меѓучовечки и комуникациски вештини, писмени и усни  
 Способност за тимска работа  
 Способност за анализирање и резимирање информации 
 Способност за функционирање  со почит на доверливоста  
 Способност за подготвување  квалитетни писмени извештаи и документи  
 Способност за советување и активна соработка  со поголемиот дел од кадарот, 

студентите  и јавноста  
 Ефективни  организациони вештини и вештини за управување со времето 
 Способност за флексибилна и независна работа  и соработка 
 Способност за  ефективно распределување по приоритет на обемот на работа со 

цел да се почитуваат крајните рокови и да работи под притисок 
 Одлично присуство и точност   и ефективна употреба на работното време 
 Способност за ефикасно користење на  информатичката технологија  и 

универзитетските компјутерски системи за да се исполнат барањата  на тоа 
работно место 

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

Универзитетот за извонредност и еднаквост  
 
Пожелно: 
 

 Способност за идентификација и иницирање  нови идеи и проекти, разгледување 
на нивната успешност и подобрување на истите 

 Способност и  подготвеност за патување кога е неопходно  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Организациона табела  

 
 

Центар на УЈИЕ  во Скопје  
 

 
 

 
 

Одобрување и ревизија   

Потпис на вработениот на тоа работно место: 
 

датум:   

Потпис на директорот : 
 

датум:   

Ревизија   

Потпис на вработениот на тоа работно место:  датум:   

Потпис на директорот: 
 

датум:   

 

Службеник за 
академска соработка  
во Центарот на УЈИЕ 

во Скопје 

Директор на 
Одделот во Скопје  
 

Советник за 
студентски 
прашања  

 

Студентски сервис 
 


