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Diretturi
Il-Kapijiet ta’ Organizzazzjonijiet tas-Settur Pubbliku
Espressjoni ta’ Interess minn fost l-Uffiċjali Pubbliċi biex jiġu assenjati dmirijiet barra mill-ħinijiet normali
tax-xogħol bħala: Esperti Part-Time (Eurydice) fid-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim Tul il-Ħajja u lImjegabbilità, fil-Ministeru għall-Edukazzjoni u Sport.

1. F’konformità mal-kunċett tal-mobilità tal-impjiegi, li jsaħħaħ l-esperjenza tat-tagħlim tal-individwu filwaqt li
jindirizza l-eżiġenzi tas-Servizz Pubbliku, is-Segretarju Permanenti fi ħdan il-Ministeru għall-Edukazzjoni u lIsport qiegħed ifittex li jidentifika Uffiċjali Pubbliċi u impjegati tas-Settur Pubbliku adatti biex iwettqu dmirijiet kif
imsemmija hawn fuq, għal perjodu ta’ għoxrin (20) xahar, li jista’ jiġġedded għal aktar perjodi.
2. L-esperti part-time ser ikunu meħtieġa jagħmlu xogħolijiet relatati ma’ riċerka, ġbir, tindif, iċċekkjar u
interpretazzjoni ta’ dejta kwalitattiva u kwantittativa u l-kitba ta’ rapporti ta’ riċerka, fejn il-kontenut u l-format irid
ikun skont ir-rekweżiti tal-Eurydice u dokumenti ta’ gwida. Normalment dan ix-xogħol jista' jsir mid-dar wara ilħinijiet tax-xogħol jew waqt il-leave.
3. Il-kandidati magħżula għandhom, għall-perjodu li matulu jiġu assenjati tali dmirijiet, iwieġbu lill-Kap tadDipartiment fejn jiġu assenjati.
4. Il-perjodu ta’ assenjazzjoni għandu jitqies bħala “servizz fil-grad” għall-finijiet tal-kalkolu tat-tul tas-servizz,
anzjanità, salarju, progressjoni u, fejn applikabbli, għall-finijiet ta’ pensjoni tat-Teżor. Il-prestazzjoni f’dawn iddmirijiet tiġi wkoll rikonoxxuta fir-Record of Service (GP47).
Termini u Kundizzjonijiet
5.1. Il-Proġett Eurydice huwa co-finanzjat 75% mill-Kummissjoni Europea taħt il-programm tal-ERASMUS+. Ilkandidati magħżula (esperti part-time) ser jitħallsu bir-rata ta’ €16,25 fis-siegħa sa massimu ta’ €10,000 fis-sena
għal kull kandidat magħżul.
5.2. Għal skopijiet ta’ ħlas, il-kandidati magħżula għandhom jibgħatu timesheets ta’ kull xahar, flimkien ma rekord
dettaljat tax-xogħol imwettaq għas-sigħat maħduma. L-ogħla maniġment ser japprova biss xogħol ta’ kwalità
ppreżentat. Il-ħlas jinħareġ soġġett għal kwalita’ u prestazzjoni sodisfaċenti fix-xogħol ipprovdut u l-approvazzjoni
tal-ogħla maniġment.
5.3. Il-ħlas jinħareġ b’lura mall-approvazzjoni tar-rapport/eżerċizzju tal-ġbir tad-dejta min-Netwerk Eurydice
(EACEA). Madanakollu, jekk l-attività kkonċernata ma titwettaqx jew jekk il-kwalità tal-eżekuzzjoni tkun
inadegwata, l-kandidat magħżul jew ma jitħallasx jew jitħallas ammont imnaqqas kif stabbilit min-Netwerk Eurydice
(EACEA.
Dmirijiet

6. L-uffiċjali eliġibbli huma għalhekk mistiedna jippreżentaw l-espressjoni ta’ interess tagħhom biex jiġu assenjati
dmirijiet relatati mad-denominazzjoni imsemmija hawn fuq. Id-dmirijiet u l-iskop tal-Eurydice huma deskritti flAnness ‘A’ u ‘B’. L-uffiċjali ingaġġati mas-Settur Pubbliku, li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-eliġibbiltà meħtieġa, jistgħu
japplikaw ukoll.
Rekwiżiti tal-Eliġibbiltà
7. Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din l-espressjoni ta’ Interess, l-applikanti għandhom ikunu Uffiċjali Pubbliċi jew
Impjegati tas-Settur Pubbliku li:
i. Ikunu kapaċi jikkomunikaw bil-lingwa Maltija u Ingliża; u
ii. Ikollhom fil-pussess tagħhom Masters degree rikonuxxuta fil-Livell 7 tal-MQF (suġġettt għal minimu ta’ 60 krettu
tal-ECTS/ECVET jew ekwivalenti*) fix-Xjenza Soċjali jew fl-Edukazzjoni jew f'qasam komparabbli.
*Fin-nuqqas ta' evidenza dokumentarja dwar l-ECTS/ECVET kretti jew sistema oħra ta' kejl tal-kontenut talkors, ilbord tal-għażla għandu jevalwa l-programm ta' studju sottomess u jiddetermina li huwa komparabbli ma' 60
ECTS/ECVET kretti. Jista' jintalab il-parir tal-MQRIC.
8. L-applikanti eliġibbli se jintalbu jattendu għal intervista biex jiġi evalwat jekk humiex adatti għal dawk id-dmirijiet
li huma esprimew interess fihom. Il-kandidati jiġu magħżula fuq dmirijiethom skont l-eżitu ta’ tali valutazzjoni u
skont l-eżiġenzi tas-Servizz Pubbliku.
9. Il-Kandidati magħżula ser ikunu mitluba jattendu taħriġ u seduti ta’ informazzjoni. Dawn jistgħu jsejjħu waqt ilħin tax-xogħol u għalhekk l-uffiċjali huma mistennija jagħmlu l-arranġamenti meħtieġa biex ikunu disponibbli għal
dawn is-seduti.
10. Kull kwalifika u esperjenza dikjarata għandha tkun sostnuta b’ċertifikati u/jew testimonjanzi, li kopji tagħhom
għandhom ikunu mehmuża mas-sottomissjoni tal-Uffiċjal. Kopji skennjati mibgħuta elettronikament huma
aċċettabbli.
10.1. Iċ-ċertifikati u/jew it-testimonjanzi oriġinali jridu jintwerew waqt l-intervista mingħajr ebda eċċezzjoni.
11. Bl-eċċezzjoni ta’ dawk il-kwalifiki msemmija fil-paragrafi 11.2 u 11.3 hawn taħt, l-applikanti huma meħtieġa li
jipproduċu dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent miċ-Ċentru ta’ Informazzjoni dwar ir-Rikonoxximent ta’ Kwalifiki ta’
Malta (MQRIC) fi ħdan il-Kummissjoni Nazzjonali għal Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla (NCFHE), li għandha
tinkiseb billi tiġi ppreżentata “Applikazzjoni għar-Rikonoxximent tal-Kwalifiki” online fuq
(https://services.ncfhe.gov.mt/CertificationApplication.aspx). Din id-dikjarazzjoni għandha tkun mehmuża malespressjoni ta’ interess u l-oriġinali ppreżentata fl-intervista.
11.1. Qabel ma jitolbu dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent skont il-paragrafu 11.1 ta’ hawn fuq fir-rigward talkwalifiki tagħhom, il-kandidati għandhom l-ewwel jikkonsultaw il-“Lista ta’ Korsijiet akkreditati Offruti millIstituzzjonijiet Liċenzjati” tal-NCFHE li tista’ tiġi aċċessata minn
(http://ncfhe.gov.mt/en/register/Pages/register.aspx). L-applikanti huma eżentati milli jippreżentaw dikjarazzjoni
ta’ rikonoxximent kif imsemmi fil-paragrafu 11.1 jekk jippreżentaw kwalifiki elenkati f’din il-lista. Kopja ta’ din illista, inkluża l-kwalifika, għandha tiġi ppreżentata mill-applikant.
11.2. Mhi meħtieġa l-ebda dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent mill-MQRIC fir-rigward ta’ kwalifiki maħruġa minn
istituzzjonijiet ta’ akkreditazzjoni ta’ Malta, li huma l-Università ta’ Malta, l-MCAST u l-ITS; jew kwalunkwe kwalifika
Maltija li tkun ġiet akkreditata mill-NCFHE, li fuq iċ-ċertifikat tiddikjara: “Il-Kummissjoni Nazzjonali għal
Edukazzjoni Avvanzata u Ogħla tqis dan iċ-ċertifikat bħala MQF 7”.
11.3. Fil-każ ta’ kwalifiki mhux koperti minn 11.2 u 11.3, l-applikanti għandhom jissottomettu d-dikjarazzjoni ta’
rikonoxximent kif deskritta fil-paragrafu 11.1. L-applikanti li ma jkollhomx tali dikjarazzjoni xorta jistgħu
jissottomettu espressjoni ta’ interess, sakemm jissottomettu kopja tad-dikjarazzjoni lid-dipartiment/direttorat
riċeventi hekk kif tkun disponibbli, u, fi kwalunkwe każ, sa mhux aktar tard minn erba’ (4) xhur mid-data talgħeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet. L-applikanti jistgħu jiġu vvalutati b’mod proviżorju filwaqt li jkunu għadhom
qed jistennew l-ekwivalenza tal-MQRIC tal-kwalifika/i tagħhom. Jekk ir-rapport tal-ekwivalenza jkun fin-negattiv
jew ma jiġix ippreżentat fi żmien erba’ (4) xhur mid-data tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet, tali applikanti
jiġu skwalifikati mill-proċess tal-għażla. Barra minn hekk, soġġett għad-disponibbiltà tal-postijiet battala, l-inkarigu
tal-assenjament ma jistax jiġi ffirmat qabel ma jiġi riċevut ir-rapport pożittiv tal-ekwivalenza mingħand l-MQRIC.

12. Ir-riżultat tal-proċess tal-għażla se jiġi ppubblikat mid-Direttorat għar-Riċerka, Tagħlim tul il-Ħajja u l-Impjieg
(DRLLE) u jkun esebit fuq in-noticeboard tal-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport, Bini tal-Edukazzjoni, Triq LAssedju l-Kbir, Furjana, VLT 2000.
12.1. Petizzjonijiet li joġġezzjonaw għar-riżultat tal-proċess tal-għażla għandhom jaslu għand id-DRLLE fi żmien
għaxart (10) ijiem ta’ xogħol mid-data tal-pubblikazzjoni tar-riżultat.
Sottomissjoni ta’ l-Applikazzjoni
13. L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi, għall-attenzjoni tad-DRLLE, permezz tar-Recruitment Portal talEdukazzjoni biss (https://edurecruitment.gov.mt). L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu Curriculum Vitae (li
għandu jinkludi lista tal-kwalifiki miksuba mill-applikant/a). Fil-każ ta’ applikanti li diġà qegħdin fis-Servizz
Pubbliku ta’ Malta, il-GP 47 għandu jintalab mill-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għallapplikazzjonijiet. Fil-każ ta’ impjegati tas-Settur Pubbliku li qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku jew ħaddiema
tal-RSSL, l-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet għandu jagħmel talba għal
rapport ta’ kwalunkwe perjodu ta’ xogħol b’sigħat imnaqqsa jew fuq bażi part-time, leave mingħajr ħlas inkluż
leave tal-mard mhux imħallas u/jew kwalunkwe perjodu ta’ assenza mid-dmirijet tagħhom, kif ukoll rapport ta’ xi
azzjonijiet dixxiplinarji (fl-assenza ta’ tali rapport jiġi mifhum li qatt ma ttieħdet azzjoni dixxiplinarja). Fil-każ ta’
impjegati tas-Settur Pubbliku li qed iwettqu dmirijiet fis-Servizz Pubbliku, l-HR Unit tal-ministeru/dipartiment li
joħroġ is-sejħa għall-applikazzjonijiet għandu jagħmel talba għal konferma mingħand id-Direttur responsabbli millImmaniġġjar tan-nies tal-Ministeru (fejn l-applikanti qed iwettqu d-dmirijiet) li huma qegħdin uffiċjalment iwettqu ddmirijiet f’dak il-Ministeru.
Id-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet hija 17:15 (Ħin Ċentrali Ewropew) ta' nhar it-Tlieta, 22 ta’ Frar, 2022.
Ittra elettronika ġġenerata mill-kompjuter tintbagħat bħala rċevuta tal-applikazzjoni.
14. Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li ma jħallux sal-aħħar tletin (30) minuta biex jissottemettu l-applikazzjoni
tagħhom.
15. Applikazzjonijiet li jaslu wara d-data u l-ħin tal-għeluq (i.e. applikazzjonijiet tard) ma jiġux aċċettati.
16. Applikanti jingħataw sa żewġ (2) ġranet tax-xogħol wara d-data tal-għeluq jew sa żewġ (2) ġranet tax-xogħol
mid-data tan-notifika, liema tiġi l-aħħar, biex jissottomettu dokumenti mhux korretti jew mhux mimlija kif suppost
jew nieqsa.
17. L-Uffiċjali magħżula jridu jiffirmaw dokument li jixhed l-impenn tagħhom lejn l-assenjament li ntgħażlu biex
jagħmlu.

________________
Mr Matthew Vella
Segretarju Permanenti
Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport

