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   AKADEMIA E SHKENCAVE DHE E ARTEVE E KOSOVËS 

         

                
 

Në përputhje me Ligjin për Shërbimin Civil të Republikës së Kosovës, 03/L-149, neni 27, 

Rregullores Nr.21/2012  për  Avancimin në Karrierë të Nëpunësve Civilë dhe Rregullores për 

Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin  Civil Nr. 02/2010, Akademia e Shkencave dhe e Arteve 

e Kosovës  

                 

        Shpall 

 

                            KONKURS TË BRENDSHËM (AVANCIM) 
 

Vendi i punës:    Drejtor i  Departamentit të Bibliotekës dhe Arkivit 

Koeficienti :    10 

Kategoria funksionale:   Niveli drejtues 

Kohëzgjatja e emërimit :   I Karrierës  (pa afat) 

I raporton:    Sekretarit të Akademisë 

 

 

          

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore :  

 

1. Udhëheq dhe cakton objektivat e departamentit në përputhje me strategjinë dhe 

objektivat e ASHAK dhe dizajnon planet vjetore të punës të detajuara për t’i përmbushur 

këto objektiva;  

 

2. Menaxhon stafin dhe buxhetin e departamentit dhe organizon punën përmes ndarjes së 

detyrave tek varësit, ofron udhëzime dhe monitoron punën e stafit për të ofruar shërbime 

cilësore që janë relevante me funksionet e departamentit;  

 

3. Analizon dhe vlerëson proceset dhe procedurat e brendshme të punës dhe rekomandon 

ndryshime/ përmirësime me qëllim të rritjes së efikasitetit në punë, mirëmbajtjen dhe 

sistemin e fondit të Bibliotekës dhe Arkivit;  

 

4. Zhvillon  dhe përkujdeset për zbatimin e politikave, rregullave dhe procedurave për 

ofrimin e shërbimeve të Bibliotekës dhe të Arkivit si dhe përcakton mënyrën e përdorimit 

të fondit të tyre nga shfrytëzues të brendshëm dhe të jashtëm; 

 

5. Siguron mbledhjen dhe analizën e informatave për të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me 

arkivin, përkujdeset për sistemimin e dokumenteve në mënyrë elektronike e fizike dhe 

siguron që të dhënat të jenë të gatshme për qasje zyrtare nga personat e autorizuar;  

 

6. Përkujdeset për arkivimin e shkresave zyrtare, lëndëve dhe dokumenteve të tjera në 

bashkëveprim me zyrtarët përkatës si dhe bashkëpunon me Agjencinë e Arkivave të 

Kosovës dhe institucionet e tjera lidhur me arkivimin e lëndëve;  
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7. Siguron administrimin e sistemit të arkivit të ASHAK, mirëmbajtjen e Librit të arkivit 

dhe të regjistrave gjithëpërfshirës për të siguruar përputhshmërinë me kërkesat ligjore dhe 

ofron informata statistikore dhe të tjera për Sekretarin e ASHAK-ut dhe organet e jashtme 

sipas kërkesës;  

 

8. Përkujdeset dhe mban sekretin e lëndëve sipas standardeve të arkivimit;  

 

9. Përkujdeset për zhvillimin dhe mbajtjen e korrespondencës së Bibliotekës dhe Arkivit, 

si dhe ruajtja dokumentacionit të Bibliotekës dhe Arkivit;  

 

10. Përkujdeset  që i tërë materiali arkivor të ruhet në formë fizike në depon e arkivit të 

ASHAK, dhe në formë elektronike në serverin përkatës në pajtim me standardet e 

teknologjisë së informacionit;  

 

11. Përfaqëson bibliotekën dhe/apo arkivin në  aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare të 

bibliotekarisë dhe/apo arkivit dhe promovimit të botimeve te Akademisë; merr pjesë në 

forume profesionale dhe menaxheriale të bibliotekarisë dhe/apo arkivit dhe përkujdeset për 

mbajtjen e korrespondencës së bibliotekës dhe/apo arkivit dhe dokumentacionit të tyre; 

 

12. Harton raporte mujore dhe vjetore lidhur me dokumentet, materialet, shkresat zyrtare të 

pranuara për regjistrim dhe atyre që kanë dalë nga Arkivi i ASHAK;  

 

13. Bën vlerësimin e rregullt të stafit nën mbikëqyrje të tij dhe përkrah zhvillimin e tyre 

përmes trajnimeve për të siguruar kryerjen e detyrave të tyre në nivel me standardet e 

kërkuara;  

 

14. Kryen edhe detyra të tjera – në përputhje me ligjet dhe rregulloret momentale – të cilat 

me arsye mund të kërkohen kohë pas kohe.  

 

 

Kualifikimet minimale, përvoja e punës dhe aftësitë : 

 

1. Njohuri dhe përvojë substanciale në fushën e Bibliotekarisë dhe Arkivit; 

 

2. Shkathtësi të lartë në menaxhim, organizim, caktim të objektivave dhe planifikim; 

 

3. Njohuri të mira për mbikëqyrje efektive të punës profesionale të kryer nga vartësit; 

 

4. Shkathtësi të nivelit të lartë në komunikim dhe negocim; 

 

5. Qasje fleksibile ndaj organizimit dhe mbikëqyrjes së punës, përfshirë zgjidhjen e 

problemeve; 

 

6. Njohja e mirë e gjuhës angleze; 

 

7. Shkathtësi kompjuterike të aplikacioneve të programeve (Word, Excel, Power Point, 

Access); 

 

8. Diplomë universitare, drejtimi shkenca shoqërore apo filologji, 7 vjet përvojë pune 

profesionale, përfshirë së paku 4 vjet në pozitë drejtuese. 
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Konkursi është i hapur 8 ditë prej ditës së shpalljes. 

 

 

Kërkesat e dërguara pas datës së fundit nuk do të pranohen. Kërkesat e pakompletuara mund të 

refuzohen. 

Fletëparaqitjet me të dhëna për jetën dhe punën e kandidatit merren në ndërtesën e Akademisë, 

rr. “Agim Ramadani”  nr. 305. çdo ditë pune nga ora 08:00-16:00 dhe së bashku me dëshmitë 

përkatëse dorëzohen në mjediset e Akademisë. 

Kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen. 

 

Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës ofron mundësi të barabarta të punësimit për të 

gjithë shtetasit e Kosovës dhe mirëpret aplikacionet 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.  

 

 

 


