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Позиција: Консултант за дизајн и воспоставување на информациски систем за
високото образование
Република Македонија има добиено финансиски средства од Светска банка во
насока на имплементација на Проектот за развој на вештини и поддршка на
иновации и планира да искористи дел од средствата за консултантски
услуги/индивидуален консултант за дизајн и воспоставување на информациски
систем за високото образование во Република Македонија.
Консултантските услуги („услугите”) вклучуваат проценка на постојните
информациски системи во сферата на високото образование и дизајн на интегриран
модел за централизиран информациски систем за високо образование кој ќе опфаќа
студентски прашања, академски програми, управување со човечки ресурси, буџет и
финансиски менаџмент, управување со инфраструктура и други неопходни податоци
за следење на активностите и излезните резултати од високото образование на
централно ниво и за администрирање на заеднички систем за уписи. Предвидено
времетраење на услугите е јуни 2016- мај 2019. Описот на работни задачи на
англиски јазик е достапен на http://mon.gov.mk/index.php/dokumenti/2014-07-30-1200-34/sdis-proekt

Министерството за образование и наука ги поканува соодветните индивидуални
консултанти („консултанти”) да го изразат својот интерес за обезбедување на
услугите. Заинтересираните Консултанти треба да достават писмо за изразување
интерес, биографија (CV) и други информации/документи со кои ќе се потврди дека
ги исполнуваат следните потребни квалификации и искуство за извршување на
услугите:
-

-

Диплома за завршени магистерски или докторски студии во областа на
образованието, економија, бизнис, компјутерски науки, правни науки или
друга поврзана област.
Најмалку осум (8) години истражувачко искуство во областа на
информациски менаџмент во високо образование. Искуство во

-

воспоставување на информациски системи за високо образование (ЕМИС) ќе
се смета за предност.
Искуство во дизајн и анализа на квантитативно истражување
Познавање на образовните системи на земјите во развој. Познавање на
македонскиот високообразовен систем ќе се смета за предност.
Аналитички вештини, истакнати интерперсонални вештини и добри пишани
и говорни комуникациски вештини на англиски јазик

Заинтересираните Консултанти се упатуваат на точка 1.9 од процедурите за набавки
на Светска банка {Guidelines: Selection and Employment of Consultants [under IBRD
Loans and IDA Credits & Grants] by World Bank Borrowers, January 2011 (“Consultant
Guidelines”)}, каде се наведенаи политиките на Светска банка по однос на судир на
интереси.
Консултантот ќе биде избран врз основа на постапка за избор на индивидуален
консултант согласно процедурите за набавки на Светска банка (“Consultant
Guidelines“).
Дополнителни информации може да се добијат на долунаведената адреса во работно
време од 08:30 до 16:30.
Изјавите за интерес на англиски јазик (писмо за изразување интерес, CV и други
информации/документи) треба да се достават во писмена форма на долунаведената
адреса (лично, по пошта или на е-маил) најдоцна до 15.04.2016.
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