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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 Autorizimit të 
DASHC/MAP – 04/36202/Z.S.P. 1086 për shpalljen e konkursit, Universiteti i Mitrovicës "Isa 
Boletini" (UMIB), shpall këtë: 

KONKURS I BRENDSHËM 
për avancim në karrierë 

Administrata Qendrore e Universitetit – Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm 

Titulli i pozitës: Udhëheqës i Njësisë për Komunikim me Publikun 
Numri i referencës: RN00000551 
Koeficienti: UNI 17 
Raporton te: Rektori dhe Sekretari i përgjithshëm 
Kualifikimet, shkathtësitë, aftësitë dhe përvoja 
- Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e komunikimit – informimit, protokollit dhe të 

faqes zyrtare të universitetit. 
- Aftësi komunikuese, të negocimit dhe bindëse në menaxhim; 
- Shkathtësi në caktim të objektivave, planifikim të punës dhe analizë; 
- Shkathtësi në udhëheqje dhe organizim të ekipit, aftësi për të menaxhuar një ekip ose grup 

punues; 
- Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, Access); 
- Diplomë universitare, minimum 5 vite përvojë pune profesionale. 
Qëllimi i vendit të punës 
Nën mbikëqyrjen e Sekretarit të përgjithshëm dhe në bashkëpunim me Rektorin është përgjegjës 
për menaxhimin e Njësisë për Komunikim me Publikun, zhvillon dhe mbikëqyrë zbatimin e 
politikave dhe procedurave standarde në fushën e informimit, të protokollit dhe të faqes zyrtare të 
Universitetit, koordinon aktivitetet e Universitetit në relacion me media dhe informimin e 
brendshëm. 
Detyrat – përgjegjësitë 

• Detyra 1: Menaxhon punën e përgjithshme të njësisë dhe ndihmon menaxherët e 
drejtpërdrejtë në caktimin e objektivave dhe zhvillimin e planit të punës për përmbushjen e 
këtyre objektivave; 

• Detyra 2: Menaxhon stafin e njësisë, organizon punën përmes ndarjes së detyrave tek të 
varurit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar produkte dhe shërbime 
cilësore; 

• Detyra 3: Ndihmon menaxherin e drejtpërdrejtë në vlerësimin e proceseve dhe 
procedurave të brendshme dhe rekomandon ndryshime/përmirësime me qëllim të rritjes së 
efikasitetit dhe cilësisë së punës; 

• Detyra 4: Menaxhon ofrimin e produkteve dhe shërbimeve në fushën e informimit, të 
protokollit dhe të faqes zyrtare të universitetit; 

• Detyra 5: Zhvillon dhe propozon politika në lidhje me informimin, protokollin dhe faqen 
zyrtare të universitetit; 

• Detyra 6: Koordinon punën dhe bashkëpunon me menaxherët tjerë në institucion; 



• Detyra 7: Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij/saj dhe përkrahë 
zhvillimin e tyre përmes trajnimit për kryerje të detyrave të tyre në përputhje me standardet 
e kërkuara. 

• Detyra 8: 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 e shpallura në konkurs procedura e konkurrimit është e brendshme (vetëm për nëpunësit 
civil ekzistues të UMIB-it). 
Aktet ligjore dhe nënligjore që rregullojnë rekruti min 
Përzgjedhja e kandidatëve për pozitat e shpallura në konkurs, 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, Rregulloren Nr. 21/2012 për Avancimin në Karrierë të Nëpunësve 
Civilë, si dhe Rregulloren Nr. 07/2010 për Emërimin e Nëpunësve Civil. 
Kohëzgjatja e emërimit 
Për pozitat e shpallura në konkurs, emërimi është me kohë të pacaktuar (karrierës). 
Data e mbylljes së konkursit 
Konkursi është i hapur 8 ditë kalendarike nga data e publikimit, duke filluar nga data 20.11.2015 
deri më datën 27.11.2015. 
Paraqitja e kërkesave 
Aplikacionet merren dhe dorëzohen në Universitetin e Mitrovicës, në zyrën e personelit. 
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.“Shërbimi Civil i Kosovës, ofron mundësi të barabarta të punësimit për të gjithë 
shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikikacionet nga të gjithë personat e gjinisë mashkullore dhe 
femërore nga të gjitha komunitetet në Kosovë”. 
“Komunitetet jo – shumicë dhe pjesëtarët e tyre kanë të drejtë për përfaqësim të drejtë dhe 
proporcional në organet e shërbimit civil të administratës publike qendrore dhe lokale, siç 
specifikohet në Nenin 11, paragrafin 3 të Ligjit Nr. 03/L – 149 mbi Shërbimin Civil të 
Republikës së Kosovës”. 
Kërkesat e dorëzuara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të 
refuzohen. 
Për shkak të numrit të madh të kërkesave të pranuara, vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e 
ngushtë do të kontaktohen. 
Për informata më të hollësishme mund të kontaktoni Administratën e Universitetit në numrin e tel: 
028 535 725 dhe 535 727 prej orës 08:00 – 16:00. 


