BPrAL Kolegji Heimerer
Bazuar në statutin si dhe në aktet tjera normative të brendshme të institucionit, BPrAL Kolegji
Heimerer shpall:
KONKURS PUNE
Titulli:
Departamenti:
Kontrata:
Orari:
I raporton:

I.

Zyrtar/e për Cilësi në Zyren per Cilësi
Zyra për Cilësi në kuadër te Prorektoratit pë Hulumtime dhe Cilësi
1 vjeqare me mundësi vazhdimi
Plotë - 40 orë në javë
Udhëheqëses se Zyrës pë Cilësi

Roli

Mbështetje në sigurimin e cilësisë brenda institucionit, në bashkëpunim me departamentet e institucionit
si edhe institucione të ndryshme brenda edhe jashtë vendit.
II.

Përgjegjësitë

1. Mbështetje në procesin e akreditimit të programeve akademike të Kolegjit dhe përmbushjes së
kërkesave që dalin nga nga ana e Agjencisë së Kosovës për Akreditim
a. Ndihmon në përgatitjen e të gjitha dokumenteve përfshirë RVV-në në lidhje me
akreditim apo riakreditim
b. Organizon kompletimin e dosjeve te stafit akademik në institucion
c. Ndihmon në koordinimin e vizitave të ekpertëve të AKA-s për akreditim apo riakreditim
Indikatori i performancës: finalizimi i dokumenteve të akreditimit, kompletimi i dosjeve dhe realizimi i
suksesëshëm i vizitës së ekspertëve
2. Mbështetje në krijimin dhe mirembajtjen e një sistemi të monitorimit të vazhdueshëm të cilësisë,
përfshirë këtu edhe cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie
a. Ndihmon në krijimin e mekanizmave vlerësues të mësimdhënies, shërbimit të studentëve,
administratës dhe stafit
b. Organizon administrimin e instrumenteve dhe organizimin e fokus grupeve me studentë
për vlerësimin e performancës së mësimdhënësve, shërbimit të studentëve dhe
administratës që realizohen në fund të çdo semestri
c. Nxjerr dhe analizon të dhënat nga vlerësimet e bëra
d. Ndihmon në hartimin e raporteve statistikore periodike dhe vjetore
III.
1.

Indikatoret çelës të përformancës

Mbështetja e procesit të hartimit të planit të Zyrës për cilësi, duke i mbështetur njësitë e tjera në
këtë proces;
a. Ndihmon në hartimit e planit të Zyrës për Cilësi
b. Ndihmon në hartimin e raporteve periodike dhe vjetore

Indikatori i performancës: finalizimi i planit vjetor dhe i raporteve periodike dhe vjetore

IV.

Njohuritë, Aftësitë dhe Zotësitë:

Arsimimi: BA ose MA në shkencat sociale/edukimit ose të ngjashme.
Përvoja: Minimumi 1 vit përvojë pune në pozitë të ngjashme.
Njohuritë: Mbledhja dhe analizimi i të dhënave, përpilimi i raporteve, njohja e gjuhës angleze.
Aftësitë Personale: Organizimi; Menaxhimi i kohës; Aftësi komunikimi, etj.
Aftësitë Teknike: Microsoft Office Package dhe SPSS.
Prirjet: Integritet, Besueshmëri, Diskrecion, dinamik, Mendues kritik, etj.

V.
1.
2.
3.
4.

Përshtatja e mjedisit

Pavarësi të rregulluar
Përkrahje adekuate
Qartësim të procedurave dhe rregullave
Mundësi promovimi

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë në info@kolegji-heimerer.eu dhe
eleonora.maxhuni@kolegji-heimerer.eu , CV-në në formatin Europass së bashku me dëshmitë
për përvojën paraprake të punës dhe përgatitjen shkollore.
Dita e fundit për aplikim është 28.08.2018, në ora 17:00.
Dokumentet e pakompletuara nuk do të merren në shqyrtim.
Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen.
Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.
Kolegji Heimerer ofron mjedis atraktiv për punë arsimore dhe profesionale dhe është një vend
ideal për personat që kërkojnë të aplikojnë përvojën akademike edhe profesionale. Kolegji
Heimerer aplikon të drejta të barabarta në punësim për të gjithë.

