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Datë:14/01/2014
______________________________________________________________________________
Bazuar në Ligjin Nr 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës dhe Rregulloren Nr. 02/2010
për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, si dhe në bazë të Autorizimi të DASHC/MAP – 04
02/Z.S.P. 4579 dhe DASHC/MAP – 04/1584; 02//ZSP/02 për shpalljen e konkursit, duke vepruar mbi
bazën e funksionalizimit të Administratës Qendrore të Universitetit Publik të Mitrovicës, Universiteti
Publik i Mitrovicës në Mitrovicë (UPM), shpall këtë:

KONKURS
I. Administrata Qendrore e Universitetit – Departamenti për Buxhet dhe Financa
 Titulli i pozitës: Drejtor i Departamentit për Buxhet dhe Financa
 Numri i referencës: 21/DDBF.
 Raporton: Sekretari i përgjithshëm dhe Prorektori për buxhet dhe financa.
Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja
Diplomë universitare – ekonomist i diplomuar dhe së paku shtatë (7) vite përvojë pune, duke përfshirë
katër (4) vite përvojë pune në vende udhëheqëse.
Kandidati për pozitën e Drejtorit të Departamentit për Buxhet dhe Financa duhet të posedojë aftësi të
shkëlqyeshme analitike, organizative, udhëheqëse dhe planifikuese. Po ashtu kandidati duhet të
demonstroj qasje pragmatike në gjetjen e zgjidhjeve adekuate me burime të kufizuara, të ketë aftësi të
zhvilluara komunikimi (në mënyrë verbale dhe me shkrim), të ketë aftësi për të identifikuar prioritetet, të
ketë aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë; të ketë aftësi për të punuar
në mënyrë efikase nën presion kohor; të ketë aftësi për të trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të
duhur; të ketë aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht programeve MS Word,
Excel dhe Internetit, si dhe të ketë njohuri të mira të gjuhës shqipe në të folur dhe shkruar, përderisa
njohja e gjuhës angleze është përparësi.
Detyrat – përgjegjësitë






E përgatit propozimin e buxhetit, i përpilon kërkesat e nevojshme për UPM – në si organizatë
buxhetore dhe këto i dorëzon për përvetësime në MEF;
E koordinon punën me të gjitha zyrat e njësive akademike të UPM – së për përpunimin e matricave
për buxhetin e UPM – së; i harmonizon kërkesat e njësive akademike të UPM –së me kufirin fillestar
të përcaktuar nga MEF-i;
I fut të dhënat fillestare në sistemin e BDMS-së: kërkesat fillestare të njësive pas harmonizimit në
nivel të UPM – së, numrin e të punësuarve sipas formularëve, shpenzimet e mallrave dhe shërbimeve
sipas kategorive dhe kodeve të përcaktuara nga Thesari, shpenzimet komunale, transferimet dhe
subvencionet, shpenzimet kapitale etj.;
I fut projektet kapitale të propozuara dhe të llogaritura nga njësitë organizative të UPM – së në
sistemin e PIP-it, llogaritur sipas formave të përcaktuara nga MEF-i për projekte kapitale;








E planifikon dhe e përpilon planin e CASH-it për UPM – në pas miratimit të buxhetit dhe e dorëzon
në MEF–Thesar; bën kërkesa për alokimin e mjeteve nga Thesari sipas periodave tremujore;
I përcjell zotimet e mjeteve sipas planifikimit me buxhet dhe sipas planit të CASH-it të kërkuar nga
UPM – ja, respektivisht nga njësitë akademike të UPM – së;
E bën rishikimin e buxhetit dhe harmonizimin i tij me rebalancin;
Përgatit pasqyra financiare për MEF-in, përgatit raporte periodike dhe vjetore për Këshillin Drejtues
të UPM – së dhe për MEF-in;
Bën planifikimin e të hyrave vetjake sipas MIM-it për inkasimin e të hyrave vetjake nga njësitë
akademike dhe planifikimin për shpërndarje dhe realizim të mjeteve sipas MIM;
Zhvillon dhe mbikëqyr zbatimin e politikave dhe procedurave buxhetore dhe financiare në shërbimin
përkatës;
II. Administrata Qendrore e Universitetit – Zyra për Marrëdhënie me Jashtë dhe sigurim të
cilësisë





Titulli i pozitës: Drejtor i Zyrës për marrëdhënie me jashtë dhe sigurim të cilësisë
Numri i referencës: 25/DZMJZHC.
Raporton: Sekretari i përgjithshëm dhe Prorektori për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zhvillim të
cilësisë.
Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja
Diplomë universitare dhe së paku gjashtë (6) vite përvojë pune, duke përfshirë tri (3) vite përvojë pune në
vende udhëheqëse.
Kandidati për pozitën e Drejtorit të Zyrës për marrëdhënie me jashtë dhe sigurim të cilësisë duhet të
posedojë aftësi të shkëlqyeshme organizative dhe planifikuese, të ketë aftësi komunikimi të zhvilluara
mirë (në mënyrë verbale dhe me shkrim), të ketë aftësi dhe përvojë të konsiderueshme në hartimin e
marrëveshjeve dhe protokolleve të bashkëpunimit ndërkombëtar, të ketë aftësi për të trajtuar informatat e
besueshme në mënyrë të duhur, të ketë aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit dhe internetit
dhe në administrimin e postës elektronike, të ketë njohuri të shkëlqyer të gjuhës shqipe dhe angleze.
Njohuria e gjuhëve tjera është përparësi.
Detyrat – përgjegjësitë











Nën udhëheqjen e prorektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe sigurim të cilësisë, e përpilon
planin e punës të Zyrës dhe e mbikëqyr realizimin e tij;
E përkrah zhvillimin e bashkëpunimit ndëruniversitar ndërkombëtar nëpërmjet marrëveshjeve dhe
protokolleve dhe i koordinon dhe i përkrah projektet rajonale dhe ndërkombëtare;
Nën mbikëqyrjen e prorektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zhvillim të cilësisë e udhëheq
programin e Universitetit Veror të Mitrovicës;
E ndihmon rektorin dhe prorektorin për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zhvillim të cilësisë në të
gjitha nivelet për bashkëpunim ndërkombëtar;
Harton dhe zbaton projekte të cilat e avancojnë punën kërkimore dhe shkencore në Universitet, në
bashkëpunim me prorektorin për marrëdhënie me jashtë;
Merr pjesë dhe e përfaqëson zyrën për marrëdhënie me jashtë dhe sigurim të cilësisë në takime,
konferenca, trajnime të nivelit lokal, rajonal dhe ndërkombëtar;
U ofron mbështetje fakulteteve për procesin e akreditimit institucional dhe të akreditimit të
programeve, përshirë udhëzimin në përgatitjen e dokumentacionit të nevojshëm, raportin e
vetëvlerësimit, planin për zbatimin e rekomandimeve, raportin e progresit për zbatimin e
rekomandimeve etj;
Punon duke u këshilluar me menaxhmentin e UPM – së, përkatësisht me prorektorin për
bashkëpunim ndërkombëtar dhe zhvillim të cilësisë, si dhe me aktorët e tjerë relevantë për ta
përkrahur promovimin dhe zbatimin e rekomandimeve që dalin nga Procesi i Bolonjës në UPM;
I përcjell rrjetet dhe trendët ndërkombëtare të arsimit të lartë dhe kujdeset që të njëjtat t’ua
përcjellë strukturave gjegjëse të UPM – së;




Nën mbikëqyrjen e prorektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe sigurim të cilësisë e udhëheq
rrjetin e koordinatorëve për zhvillim akademik të fakulteteve;
Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës të Prorektorit për bashkëpunim ndërkombëtar dhe zhvillim
të cilësisë dhe sekretarit të përgjithshëm.

III. Administrata Qendrore e Universitetit – Departamenti për Administratë të Përgjithshme
 Titulli i pozitës: Zyrtar ligjor
 Numri i referencës: 3/ZL.
 Raporton: Drejtori i Departamentit
Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja
 Diplomë universitare – Fakulteti Juridik ose master në Fakultetin Juridik.
 Së paku tri vjet përvojë pune profesionale.
Kandidati për pozitën e Zyrtarit ligjor duhet të posedojë njohuri të thella profesionale si dhe aftësi të
shkëlqyeshme analitike, organizative dhe planifikuese. Po ashtu kandidati duhet të demonstroj qasje
pragmatike në gjetjen e zgjidhjeve adekuate, të ketë aftësi të zhvilluara komunikimi (në mënyrë verbale
dhe me shkrim), të ketë aftësi për të punuar në mënyrë efikase nën presion kohor, të ketë aftësi për të
trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur, të ketë aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e
kompjuterit, veçanërisht programeve MS Word, Excel dhe Internetit, si dhe të ketë njohuri të mira të
gjuhës shqipe në të folur dhe shkruar, përderisa njohja e gjuhës angleze është përparësi.
Detyrat – përgjegjësitë









Harton rregullore, udhëzime dhe rekomandime për organet e Universitetit;
Jep sqarime për dispozita ligjore, për Statut dhe për akte të tjera normative të zbatueshme në
Republikën e Kosovë;
I përgatitë format e vendimeve dhe të kontratave të cilat lidhen me personelin e Universitetit dhe
me subjektet e tjera me të cilat Universiteti ka raporte kontraktuese;
Përgatit edhe padi ndaj personave dhe subjekteve të tjera të cilat i shkaktojnë dëme Universitetit;
E përfaqëson Universitetin në të gjitha procedurat të cilat zhvillohen në gjykatat e Kosovës dhe
në organet e administratës, sipas autorizimit të sekretarit të përgjithshëm dhe rektorit;
Nëpërmjet sekretarit të përgjithshëm jep përgjigje në kërkesat që i drejtohen Këshillit Drejtues
dhe Senatit, si dhe jep sqarime juridike për organet e Universitetit;
I përgatit materialet për mbledhjet e organeve të Universitetit dhe merr pjesë në mbledhje,
shkruan procesverbalin, vendimet, konkluzionet, rekomandimet si dhe ekstraktin e procesverbalit
nga mbledhjet e organeve të Universitetit;
Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës të udhëheqësit.

IV. Administrata Qendrore e Universitetit – Departamenti për Administratë të Përgjithshme
 Titulli i pozitës: Asistent – e në zyrën e Rektorit
 Numri i referencës: 5/AZR.
 Raporton: Drejtori i Departamentit
Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja
 Diplomë universitare.
 Së paku një vit përvojë pune profesionale.
Kandidati për pozitën e Asistentit në Zyrën e Rektorit duhet të ketë aftësi për të punuar brenda afateve të
shkurtra me mbikëqyrje minimale, të ketë aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit,
veçanërisht programeve MS Word dhe Excel, të ketë njohuri të mirë të gjuhës shqipe dhe angleze,
përfshirë edhe aftësi të mira për hartimin e dokumenteve, të ketë aftësi për të identifikuar prioritetet, të
ketë aftësi për të bashkëvepruar me maturi dhe ndjeshmëri me kolegë dhe palë, dhe të ketë aftësi për të
trajtuar informatat në mënyrë të duhur.

Detyrat – përgjegjësitë









E koordinon punën në zyrën e rektorit dhe përgatit dokumentacion të nevojshëm për takime,
udhëtime zyrtare etj;
I regjistron takimet, thirrjet telefonike nga brenda dhe jashtë vendi, si dhe e mban adresarin
(numrat) e telefonave të rektorit, të prorektorëve, sekretarit të përgjithshëm dhe të personelit në
Universitet, si dhe kujdeset që telefonat të përdoren vetëm për nevoja zyrtare;
I mirëpret vizitorët dhe bashkëbiseduesit në telefon, i përcjell mesazhet nga rektori, prorektorët,
sekretari i përgjithshëm dhe nga udhëheqësit e tjerë të Universitetit dhe i pranon ato;
Sipas nevojës merr pjesë në takimet e rektorit për përkthim nga shqipja në anglisht dhe
anasjelltas. Merr pjesë në përgatitjen e mbledhjeve dhe konferencave, duke përfshirë këtu edhe
prenotimet hoteliere;
I informon fakultetet për takimet e Senatit, të Këshillit Drejtues dhe për takimet e tjera që
organizohen në Universitet;
Përkujdeset dhe përgjigjet për ruajtjen e sekretit zyrtar në çështjet e Universitetit;
Përpunon në kompjuterin personal dhe përgatit raporte, memorandume dhe të gjitha dokumentet
dhe formularët e tjerë të Universitetit që ndërlidhen me çështjet operuese të Universitetit dhe të
rektorit, i përcjell dokumentet e Universitetit për nënshkrim dhe i ruan ato;
Kryen edhe tjera sipas kërkesës të udhëheqësit.

V. Administrata Qendrore e Universitetit
 Zyrtar për informim dhe protokoll
 Numri i referencës: 4/ZIP.
 Raporton: Rektori dhe Sekretari i përgjithshëm
Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja
Përgatitja shkollore superiore, preferohen: Fakulteti Juridik, Ekonomik, i Filologjisë ose Filozofik dhe së
paku tri (3) vite përvojë pune profesionale.
Kandidati për pozitën zyrtar për informim dhe protokoll duhet të posedojë aftësi të shkëlqyeshme
analitike dhe organizative, aftësi komunikimi të zhvilluara mirë (në mënyrë verbale dhe me shkrim),
përvojë të konsiderueshme me administrimin e postës elektronike dhe përdorimin e internetit, aftësi për të
punuar me efikasitet nën presion kohor, aftësi për të trajtuar informatat e besueshme në mënyrë të duhur,
aftësi të shkëlqyeshme në përdorimin e kompjuterit, veçanërisht programeve MS Word dhe internetit,
njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, dhe njohuri të mirë të gjuhës angleze, përfshirë edhe aftësi të
zhvilluara për hartimin e dokumenteve.
Detyrat – përgjegjësitë










Koordinon aktivitetet e Universitetit në relacion me media dhe informimin e brendshëm;
Trajton pyetjet e publikut dhe kërkesat zyrtare për informata lidhur me punën e Universitetit, në
konsultim me prorektorin për bashkëpunim ndërkombëtar dhe me sekretarin e përgjithshëm;
Mban korrespondencë dhe përgjigjet në kërkesat dhe pyetjet e studentëve dhe të personave të
tjerë nëpërmjet ueb – faqes së Universitetit;
Trajton pyetjet që ndërlidhen me Universitetin dhe shërben si zëdhënës i Universitetit;
Menaxhon dhe i organizon kontaktet me media për përgatitje të nevojshme të konferencave dhe të
vizitave të ndryshme;
Përgatitë komunikata për media, deklarata për shtyp dhe materiale të tjera relevante për publikim,
si dhe e zhvillon dhe e mirëmban sipas datës arkivin e shtypit, informatat publike, artikujt e tjerë
të publikuar në shtyp, të cilët kanë të bëjnë me Universitetin;
Përgatit informata për shtyp ose për nevoja të tjera të Universitetit;
Në bashkëpunim me asistentët dhe zyrtarët e tjerë e udhëheq dhe vepron si zyrtar i protokollit të
Rektorit dhe për pritjen e mysafirëve të Universitetit;
Siguron udhëtimet zyrtare lidhur me vizitat e Rektorit;




Zhvillon zbatimin e procedurave standarde operative për zyrën e Rektorit në bashkëpunim me
sekretarin e përgjithshëm;
Kryen edhe detyra tjera sipas kërkesës të Rektorit dhe sekretarit të përgjithshëm.

Kushtet e pjesëmarrjes në rekrutim
Në shërbimin civil kanë të drejtë të punësohen shtetasit e Republikës së Kosovës të moshës madhore të
cilët kanë zotësi te plotë për të vepruar, janë në posedim të drejtave civile dhe politike, kanë përgatitjen e
nevojshme arsimore dhe aftësinë profesionale për kryerjen e detyrave që kërkohet për pozitën përkatëse.
Procedura e konkurrimit
Për pozitat: Drejtor i Departamentit për Buxhet dhe Financa, Drejtor i Zyrës për marrëdhënie me jashtë
dhe sigurim të cilësisë, Zyrtar ligjor, Asistent – e e zyrës së Rektorit dhe Zyrtar për informim dhe
protokoll procedura e konkurrimit është e hapur (për gjithë të interesuarit).
Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekrutimin
Përzgjedhja Drejtor i Departamentit për Buxhet dhe Financa, Drejtor i Zyrës për marrëdhënie me jashtë
dhe sigurim të cilësisë, Zyrtar ligjor, Asistent – e e zyrës së Rektorit dhe Zyrtar për informim dhe
protokoll, bëhet në pajtim me Ligjin Nr. 03/L-149 për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës,
Rregulloren Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, si dhe Rregulloren Nr. 07/2010
për Emërimin e Nëpunësve Civil.
Kohëzgjatja e emërimit
Për pozitat: Drejtor i Departamentit për Buxhet dhe Financa, Drejtor i Zyrës për marrëdhënie me jashtë
dhe sigurim të cilësisë, Zyrtar ligjor, Asistent – e e zyrës së Rektorit dhe Zyrtar për informim dhe
protokoll, emërimi është me kohë të pacaktuar (karrierës). Periudha provuese 12 muaj.
Paraqitja e kërkesave
Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Universitetin Publik të Mitrovicës, në Kompleksin PIM – Trepça
në Mitrovicë. Aplikacionit i bashkëngjiten kopjet e dokumentacionit mbi kualifikimin, përvojën dhe
dokumentacionet tjera të nevojshme që kërkohet për vendin e punës për të cilin konkurron kandidati.
Konkursi është i hapur 15 ditë nga dita e publikimit në njërën nga gazetat ditore. Aplikacionet që arrijnë
pas këtij afati dhe ato të pakompletuara nuk shqyrtohen fare (mund të refuzohen). Kandidatët e
përzgjedhur në listën e ngushtë do të ftohen në intervistë përmes telefonit dhe janë të obliguar të sjellin
me vete dokumentet origjinale mbi kualifikimet dhe trajnimet e kryera për verifikim para Komisionit
intervistues. “Shërbimi Civil i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë shtetasit e
Republikës së Kosovës dhe mirëpret aplikimet nga femrat dhe meshkujt e të gjitha komuniteteve të
Kosovës.”

