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SEJĦA GĦAL ESPRESSJONI TA’ INTERESS GĦAL AĠENTI 

TEMPORANJI 2(f) GĦAL PROGRAMM TA’ RIĊERKA 

AMMINISTRATURI (AD 6) 

 

 

REA/TA/AD6/01/18 

 
L-għan ta’ din is-sejħa għal espressjoni ta’ interess huwa li jitfasslu tliet listi ta’ riserva ta’ 

Aġenti Temporanji għal tliet profili xjentifiċi. Dawn il-listi se jintużaw biex jimlew postijiet 

ġodda vakanti ta’ Amministraturi tal-Programm ta’ Riċerka fl-AER matul il-perjodu 2018-

2020.  

IT-TITOLU TAL-IMPJIEG: AMMINISTRATUR TAL-PROGRAMM TA’ RIĊERKA 

GRAD: AD6 

POST: BRUSSELL 

 

PROFILI:  

1: L-INĠINERIJA, L-ICT, IL-FIŻIKA, IL-MATEMATIKA, IL-KIMIKA U / JEW IX-XJENZA 

SPAZJALI 

2: IL-BIJOLOĠIJA, L-AMBJENT U L-ĠEOXJENZA U / JEW L-IMMAĠNIJIET SATELLITARI, IX-

XJENZI TAL-ĦAJJA 

3: IX-XJENZA UMANA U SOĊJALI U / JEW L-EKONOMIJA 

GĦADD MIXTIEQ TA' KANDIDATI MAGĦŻULA SKONT IL-PROFIL:  

Profil 1: 30  

Profil 2: 20 

Profil 3: 10 

Tista’ tapplika biss għal profil wieħed biss. Din l-għażla trid tagħmilha waqt l-

applikazzjoni elettronika u ma tistax tibdilha ġaladarba tkun ikkonfermajt u vvalidajt l-

applikazzjoni onlajn tiegħek. 

 

Jekk tiltaqa’ ma’ diffikultajiet biex tagħżel wieħed minn tliet profili, jinħtieġ li tagħżel 

profil li jikkorrispondi l-aħjar mal-qasam ta’ kompetenza esperta prinċipali tiegħek. 

Għal gwida addizzjonali dwar kif tiddetermina l-profil li l-aktar jaqbel mal-qasam ta’ 

kompetenza esperta prinċipali tiegħek, tista’ tikkonsulta l-Anness II tal-Gwida għall-

Applikanti għas-sejħa għal proposti tal-2017 għall-Azzjonijiet Marie Sklodowska-Curie 

permezz tal-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 fuq 

is-Sit web tal-AER.  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-

guide-appl-msca-if_en.pdf 
 

 

Id-data tal-għeluq għar-reġistrazzjoni:it-8 ta’ Marzu 2018 f’12.00 (nofsinhar), CET 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide-appl-msca-if_en.pdf
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Din is-sejħa għal espressjonijiet ta' interess u l-formoli ta’ annessi tagħha jifformaw il-qafas 

legalment vinkolanti għal dawn il-proċeduri ta’ selezzjoni.  

 

1. KUNTEST ĠENERALI 

L-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka (AER) hija korp multikulturali u dinamiku stabbilit mill-

Kummissjoni fl-2007, oriġinarjament għall-implimentazzjoni ta’ partijiet mis-Seba’ 

Programm Qafas tal-UE għar-riċerka, l-iżvilupp teknoloġiku u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni 

(FP7). Fl-2013, il-Kummissjoni estendiet il-mandat tal-AER sal-2024, u ddelegatilha 

azzjonijiet addizzjonali tal-Orizzont 2020 - Il-Programm Qafas tal-UE għar-Riċerka u l-

Innovazzjoni (2014-2020). L-AER timmaniġġa l-partijiet li ġejjin ta’ Orizzont 2020: 

 l-“azzjonijiet Marie Skłodowska-Curie” u l-attività “FET-Open” — taħt il-Parti I - 

“Xjenza Eċċellenti”; 

 l-attività “Spazju” tal-Parti II - “Tmexxija Industrijali”; 

 l-objettivi “Sigurtà tal-ikel, agrikoltura u forestrija sostenibbli, riċerka tal-baħar u 

marittima u tal-ilmijiet interni, u l-bijoekonomija”, “Soċjetajiet inklużivi, innovattivi u 

riflessivi” u “Soċjetà sikura” tal-Parti III - “Sfidi tas-soċjetà”;  

 l-objettivi speċifiċi “Tixrid tal-Eċċellenza u t-Twessigħ tal-Parteċipazzjoni” (il-Parti IV), 

u “Ix-xjenza mas-soċjetà u għas-Soċjetà” (il-Parti V) tal-Orizzont 2020.  

Barra minn hekk, l-AER tamministra l-proġetti li għaddejjin mill-mandat tagħha tal-FP7 u 

tipprovdi servizzi ta’ appoġġ loġistiku u amministrattiv għas-servizzi kollha li jimmaniġġaw 

l-Orizzont 2020. Dawn is-servizzi jinkludu l-validazzjoni legali u finanzjarja tal-parteċipanti 

tal-proġett, il-kuntrattar u l-ħlas tal-evalwaturi esperti kollha, il-ġestjoni tal-pjattaforma ta’ 

evalwazzjoni tal-Orizzont 2020 u s-Servizz ta' Inkjesta tar-Riċerka.. 

Il-baġit operazzjonali amministrat mill-AER jiżdied minn EUR 1,6 biljun fis-sena fl-2016 

għal EUR 2,4 biljun fl-2020. 

L-aġenzija taħdem mill-qrib ħafna mas-servizzi tal-Kummissjoni Ewropea u hija sorveljata 

minn Kumitat ta’ Tmexxija magħmul minn rappreżentanti tad-Direttorati Ġenerali prinċipali.  

2. KRITERIJI TA’ ELIĠIBBILTÀ 

Tiġi kkunsidrat bħala eliġibbli għal għażla fuq il-bażi tal-kriterji formali li ġejjin li għandhom 

jiġu ssodisfati sad-data tal-għeluq tal-applikazzjonijiet: 

 

2.1. KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI  

Fid-data tal-għeluq għat-tressiq ta’ applikazzjonijiet skont din is-sejħa għal espressjoni ta’ 

interess trid: 

 Tkun ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, l-Iżlanda jew in-Norveġja; 

 Tgawdi mid-drittijiet kollha tiegħek bħala ċittadin; 

 Tkun wettaqt kull obbligu impost mil-liġijiet nazzjonali dwar is-servizz militari; 

 Tkun issodisfajt ir-rekwiżiti ta’ karattru mitluba għat-twettiq tad-dmirijiet involuti. 

 

2.2 KUNDIZZJONIJIET SPEĊIFIĊI 

 

A. EDUKAZZJONI U ESPERJENZA PROFESSJONALI 
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 Livell ta' edukazzjoni li jikkorrispondi għal studji universitarji kompluti ta' mill-inqas 

tliet (3) snin, iċċertifikati b'diploma, segwiti minn mill-inqas tliet (3) snin esperjenza 

professjonali relatata b’mod dirett man-natura tad-dmirijiet.  

 

Jiġu kkunsidrati biss titoli li jkunu ngħataw fl-Istati Membri tal-UE jew li huma soġġetti 

għal ċertifikati ta’ ekwivalenza maħruġa mill-awtoritajiet ta’ dawn l-Istati Membri. 

 

B. GĦARFIEN TA' LINGWI 

Irid ikollok għarfien ta’ mill-inqas żewġ (2) lingwi uffiċjali tal-UE; b’għarfien profond (livell 

C1) f’tal-anqas waħda minnhom u għarfien sodisfaċenti fl-oħra (livell minimu B2). 

 

Il-livelli minimi meħtieġa hawn fuq iridu japplikaw għal kull abbiltà lingwistika (taħdit, kitba, 

qari u smigħ) mitluba fil-formola ta’ applikazzjoni. Dawn l-abbiltajiet jirriflettu dawk tal-

Qafas Komuni Ewropew ta’ Referenza għal-Lingwi: 

https://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr. 

 

F’din is-sejħa nagħmlu referenza għal-lingwi bħala: 

 Lingwa 1: il-lingwa użata għat-testijiet b’Għażliet Multipli bbażati fuq il-kompjuter 

(Multiple-Choice Question, MCQ)  

 Lingwa 2: il-lingwa użata għall-formola tal-applikazzjoni, it-testijiet ta’ valutazzjoni u 

l-komunikazzjoni bejn l-EPSO / AER u l-kandidati li jkunu ppreżentaw applikazzjoni 

onlajn. Din il-lingwa trid tkun differenti mil-lingwa 1. 

 

Il-lingwa 2 trid tkun l-Ingliż. 

 

L-Ingliż huwa l-lingwa li tintuża għat-twettiq tad-dmirijiet ta’ Amministratur tal-Programm 

ta’ Riċerka fl-ittrattar ta’ portafoll ta’ proġetti li jinvolvu konsorzja ta’ benefiċjarji minn 

pajjiżi differenti u huwa meqjus b’mod ġenerali bħala l-lingwa franka tal-Komunità 

Xjentifika. Kmand tajjeb tal-Ingliż huwa meqjus bħala essenzjali biex tiġi analizzata s-

sitwazzjoni tal-benefiċjarji fuq il-bażi ta’ dokumenti bħal proposti ta’ riċerka, rapporti, 

ftehimiet ta’ għotjiet u rapporti finanzjarji. Kull komunikazzjoni formali u informali, bħal 

rapporti, tweġibiet għal talbiet għal informazzjoni, preżentazzjonijiet, diskussjonijiet u l-

attendenza f’konferenzi huma bl-Ingliż. Il-kandidati li jkunu ġew ingaġġati b’suċċess bħala 

Amministraturi tal-Programm tar-Riċerka huma mistennija li jkollhom livell minimu B2 fl-

Ingliż. 

 

3. PROFIL / DMIRIJIET 

 

Il-kompiti ewlenin tal-Amministratur tal-Programm ta’ Riċerka jkunu li jimplimenta l-

operazzjonijiet meħtieġa mill-Aġenzija Eżekuttiva biex jitnedew u jiġu konklużi proċeduri ta' 

għotja għal Orizzont 2020. Dan jinkludi l-organizzazzjoni u l-ġestjoni tal-evalwazzjoni tal-

proposti, it-tħejjija tal-ftehimiet tal-għotja u l-monitoraġġ tal-proġetti billi jiġi vvalutat il-

progress u l-użu korrett tar-riżorsi u jiġi żgurat li x-xogħol jitwettaq kif ippjanat. Barra minn 

hekk, l-Amministraturi tal-Programm ta’ Riċerka jistgħu jkunu meħtieġa jsegwu l-ftehimiet 

ta' għotja konklużi taħt l-FP7 ta’ qabel. 

Il-proġetti mmexxija fl-Aġenzija jkopru firxa wiesgħa ta’ oqsma xjentifiċi u tekniċi bħall-

Inġinerija, l-ICT, il-Fiżika, il-Matematika, il-Kimika u/jew ix-Xjenza Spazjali, il-Bijoloġija, l-

https://europass.cedefop.europa.eu/mt/resources/european-language-levels-cefr
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Ambjent u ġeoxjenza u / jew l-immaġini Satellitari, ix-Xjenzi tal-ħajja, ix-Xjenzi umani u 

soċjali u / jew l-Ekonomija. 

Il-kandidati li jintgħażlu jaħdmu bħala Amministratur tal-Programm ta’ Riċerka u jwettqu l-

kompiti li ġejjin: 

 Jippreparaw sejħiet għal proposti u jinformaw b'mod attiv il-kostitwenza tar-riċerka u l-

innovazzjoni dwar opportunitajiet ta’ finanzjament; 

 Jorganizzaw / jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-proposti (l-għażla ta’ esperti, 

loġistika, laqgħat ta' kunsens, eċċ.); 

 Jagħtu segwitu għal aspetti xjentifiċi, amministrattivi u finanzjarji tal-għotjiet u emendi 

għar-riċerka u l-innovazzjoni; 

 Jissorveljaw u japprovaw it-twettiq tal-obbligi kuntrattwali kollha, bl-għajnuna ta’ esperti 

esterni (jekk meħtieġ) u b'kollaborazzjoni mal-persunal amministrattiv / finanzjarju intern, 

inklużi aspetti xjentifiċi, amministrattivi u finanzjarji. Dan jinkludi, il-bidu ta’ verifiki 

tekniċi u / jew in-negozjar ta’ miżuri korrettivi kif xieraq; 

 Jimmonitorjaw il-prestazzjoni ġenerali (xjentifika, teknika, disseminazzjoni, 

esplojtazzjoni) u l-impatt strateġiku tal-proġetti. Jappoġġaw ir-raggruppament tal-

attivitajiet u d-disseminazzjoni tar-riżultati; 

 Meta mitlub, jikkoordinaw il-kompiti għal qasam partikolari tal-programm (it-tqassim tal-

volum tax-xogħol, jirrapportaw dwar l-attivitajiet u jżommu tabella ta’ valutazzjoni, 

jirrapportaw lill-Kap tas-Settur / Kap tal-Unità); 

 Jikkontribwixxu għall-evalwazzjoni tal-impatt tal-programmi u jipprovdi lill-KE 

b'informazzjoni rilevanti dwar ir-riżultati tal-proġetti biex jassistu lill-KE fir-rwol tagħha 

għall-iżvilupp tal-politika; 

 Jipparteċipaw fi skambji u konsultazzjonijiet ma’ organizzazzjonijiet, assoċjazzjonijiet, 

soċjetajiet jew fora speċjalizzati kif ukoll mas-servizzi relevanti fil-Kummissjoni; 

 Jikkontribwixxu għall-aġġornament ta’ linji gwida u għodod rilevanti; 

 Jikkontribwixxu għas-simplifikazzjoni tar-regoli u l-proċeduri amministrattivi; 

 Il-kompiti jinkludu wkoll l-organizzazzjoni u l-parteċipazzjoni f'laqgħat, u ħidmiet 

rilevanti oħra fir-rigward tal-kisba tal-missjoni u l-objettivi tal-AER / l-Unità. 

Barra minn hekk, il-kandidati ta’ suċċess jinħtieġ li jkollhom ħiliet tajbin ta’ komunikazzjoni 

u ta’ abbozzar b'mod ġenerali, biex ikunu jistgħu jaħdmu b'mod proattiv, organizzat u 

jipprijoritizzaw l-attivitajiet. Dawn jinħtieġ li jkollhom l-abbiltà li jaħdmu f'tim, li japprezzaw 

id-dettalji, l-eżattezza u l-ħiliet numeriċi flimkien mal-abbiltà li janalizzaw u jistrutturaw l-

informazzjoni, biex jikkunċettwalizzaw il-problemi u jidentifikaw u jimplimentaw is-

soluzzjonijiet speċjalment b'kont meħud tal-aspetti operattivi. 

 

4. IL-KUNDIZZJONIJIET TAL-IMPJIEG 

Il-kandidati li jintgħażlu jistgħu jiġu offruti kuntratt temporanju skont it-Titolu I, l-Artikolu 

2(f) tal-Kundizzjonijiet tal-Impjieg ta’ impjegati oħra tal-Unjoni Ewropea. 

It-tul inizjali tal-kuntratt huwa ta’ sentejn u jista' jiġġedded għal perjodu ieħor ta’ sena. Jekk 

jiġġedded għat-tieni darba, il-kuntratt isir kuntratt għal perjodu indefinit, suġġett għal kull 

limitazzjoni fuq it-tul tal-ħajja tal-aġenzija eżekuttiva. 

Il-persunal temporanju jrid juri qabel l-ewwel promozzjoni tiegħu wara r-reklutaġġ il-ħila li 

jaħdem fit-tielet waħda mil-lingwi uffiċjali tal-UE. 
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Il-grad ta’ reklutaġġ għal din is-sejħa għal espressjoni ta' interess huwa AD6. 

L-istituzzjonijiet Ewropej għandhom l-iskema tagħhom tas-sigurtà soċjali u tal-pensjonijiet. 

Minbarra s-salarju bażiku, il-membri tal-persunal jistgħu jkunu intitolati għal diversi għotjiet, 

b'mod partikolari l-għotja tal-espatrijazzjoni, l-għotja tal-familja, l-għotja għat-tfal dipendenti 

u l-għotja għall-edukazzjoni. Is-salarju huwa soġġett għal taxxa Komunitarja mnaqqsa fis-sors 

u l-membri tal-persunal huma eżentati mit-tassazzjoni nazzjonali. 

Il-post tax-xogħol għal dan il-profil ikun Brussell.  

Il-kandidati ta’ suċċess li jiġu offruti kuntratt ta’ impjieg jiġu kklassifikati mad-dħul fis-

servizz fil-pass 1 jew pass 2 tal-grad rilevanti, skont it-tul tal-esperjenza professjonali 

tagħhom. Is-salarji bażiċi ta’ kull xahar għall-grad AD6, fl-1 ta' Lulju 2017, huma: 

 Pass 1: EUR 5247,33 

 Pass 2: EUR 5467,83 

Il-paga tal-membri tal-persunal tikkonsisti f'salarju bażiku supplimentat b’għotjiet speċifiċi, 

inklużi l-għotjiet ta’ espatrijazzjoni jew tal-familja. Id-dispożizzjonijiet li jiggwidaw il-

kalkolu ta’ dawn l-għotjiet jistgħu jiġu kkonsultati fil-Kundizzjonijiet ta' Impjieg ta’ Impjegati 

Oħra. 

 

5. OPPORTUNITAJIET INDAQS U AĠĠUSTAMENTI SPEĊJALI 

L-AER tapplika politika ta’ opportunitajiet indaqs u taċċetta applikazzjonijiet mingħajr 

distinzjoni fuq il-bażi ta' sess, razza, kulur, oriġini soċjali jew etnika, karatteristiċi ġenetiċi, 

reliġjon jew twemmin, opinjoni politika jew ta' natura oħra, appartenenza għal minoranza 

nazzjonali, proprjetà, twelid, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali. 

 

Jekk għandek diżabbiltà jew kundizzjoni medika li tista' tfixkel l-abbiltà tiegħek li tagħmel it-

testijiet, indika dan fl-applikazzjoni tiegħek u għarrafna bit-tip ta’ aġġustamenti speċjali li 

għandek bżonn. Jekk diżabbiltà jew kundizzjoni tiżviluppa wara li tkun ivvalidajt l-

applikazzjoni tiegħek, trid tinforma lill-EPSO malajr kemm jista’ jkun billi tuża l-

informazzjoni ta’ kuntatt indikata hawn taħt. 

 

Innota li jkollok tibgħat ċertifikat mill-awtorità nazzjonali tiegħek jew ċertifikat mediku lill-

EPSO sabiex it-talba tiegħek tittieħed inkunsiderazzjoni. Id-dokumenti ta’ sostenn tiegħek 

jiġu eżaminati, b’tali mod li l-akkomodazzjoni raġonevoli tista' ssir meta dan ikun meħtieġ. 

Għal aktar informazzjoni, ikkuntattja lil EPSO-accessibility team permezz ta' : 

 posta elettronika (EPSO-accessibility@ec.europa.eu);  

 faks (+32 2 299 80 81); jew 

 posta: European Personnel Selection Office (EPSO) 

EPSO accessibility 

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25 

1049 Bruxelles/Brussel 

BELGIQUE/BELGIË 

  

mailto:EPSO-accessibility@ec.europa.eu
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6. IL-PROĊEESS TA’ SELEZZJONI 

 

1. Il-proċess ta’ applikazzjoni 

 

Il-formola ta' applikazzjoni onlajn tiegħek trid timliha bil-lingwa 2 (EN) tiegħek (ara t-

Taqsima “B. GĦARFIEN TA' LINGWI”). 

L-applikazzjoni tiegħek trid tiġi ppreżentata mill-profil tal-EPSO tiegħek permezz tal-formola 

tal-applikazzjoni onlajn, billi ssegwi l-istruzzjonijiet fuq is-sit web tal-EPSO rigward l-istadji 

varji tal-proċedura. 

Jekk ma għandekx profil tal-EPSO jinħtieġ li toħloq wieħed billi ssegwi l-istruzzjonijiet għall-

ħolqien ta’ profil fuq is-sit web tal-EPSO www.eu-careers.eu. 

 

Irid ikollok indirizz tal-email validu u int responsabbli għall-aġġornament ta’ dan il-profil, kif 

ukoll tad-dettalji tiegħek fil-kont tal-EPSO tiegħek. 

 

Biex timla l-applikazzjoni tiegħek, tintalab tikkonferma l-eliġibbiltà tiegħek għas-selezzjoni u 

tagħti aktar informazzjoni rilevanti għal din il-proċedura ta’ selezzjoni. Ikollok tagħżel ukoll 

il-lingwa 1 tiegħek (waħda mill-24 lingwa uffiċjali tal-UE) u l-lingwa 2 tiegħek (l-Ingliż). 

 

Bil-validazzjoni tal-formola tal-applikazzjoni tiegħek, tkun qed tiddikjara fuq l-unur tiegħek li 

tissodisfa l-kundizzjonijiet kollha msemmija taħt it-taqsima “2. KRITERIJI TA’ ELIĠIBBILTÀ”. 

Meta tivvalida l-formola ta’ applikazzjoni tiegħek, ma tkunx tista' tibqa' tagħmel bidliet oħra. 

Hija r-responsabbiltà tiegħek li tara li timla u tivvalida l-applikazzjoni tiegħek sal-iskadenza. 

 

Id-data tal-għeluq għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet hija it-8 ta’ Marzu 2018 

f’12.00 (nofsinhar), CET. 

 

2. Testijiet ta' Mistoqsijiet b’Għażla Multipla (multiple-choice question, MCQ) fuq il-

kompjuter 

 

Jekk in-numru ta’ kandidati jaqbeż ċertu limitu, kif stabbilit mid-direttur tal-AER li jaġixxi 

bħala l-Awtorità Awtorizzata li tikkonkludi l-kuntratti, il-kandidati kollha li jkunu vvalidaw 

il-formola tal-applikazzjoni tagħhom sal-iskadenza jkunu mistiedna jattendu sensiela ta’ 

testijiet MCQ bil-kompjuter f’wieħed miċ-ċentri tat-testijiet akkreditati tal-EPSO. 

 

Sakemm ma jkunx avżat mod ieħor, trid tibbukkja appuntament għat-testijiet MCQ skont l-

istruzzjonijiet mill-EPSO. Tipikament, tiġi offrut diversi dati li fihom inti tista’ tagħmel it-

testijiet, f’diversi postijiet. Il-perjodi tal-ibbukkjar u l-ittestjar huma limitati.  

Jekk in-numru ta’ kandidati huwa taħt il-limitu, dawn it-testijiet isiru matul il-fażi tal-

valutazzjoni (il-punt 5) minflok.  

  

http://www.eu-careers.eu/
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It-testijiet MCQ bil-kompjuter ikunu organizzati kif ġej: 

Testijiet Lingwa Mistoqsijiet Durata Immarkar Marka 

minima 

meħtieġa 

Raġunament verbali Lingwa 1 20 mistoqsija 35 minuta Sa 20 punt 10/20 

Raġunament 

numeriku 

Lingwa 1 10 

mistoqsijiet 

20 minuta Sa 10 punti 5/10 

Raġunament astratt Lingwa 1 10 

mistoqsijiet 

10 minuti Sa 10 punti 5/10 

 

Dawn it-testijiet huma eliminatorji u ma jingħaddux mar-riżultati finali tas-selezzjoni. 

 

3. Kontrolli tal-eliġibbiltà 

 

Ir-rekwiżiti ta’ eliġibbiltà stabbiliti fit-taqsima "2. IR-REKWIŻITI TA’ ELIĠIBBILTÀ ta’ hawn 

fuq jiġu ċċekkjati mad-data pprovduta fl-applikazzjonijiet onlajn tal-kandidati. L-EPSO 

jiċċekkja jekk tissodisfax il-kundizzjonijiet ġenerali tal-eliġibbiltà filwaqt li l-Kumitati tas-

Selezzjoni jivverifikaw l-konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi tal-eliġibbiltà.  

 

Hemm żewġ (2) xenarji possibbli: 

 

 Jekk it-testijiet MCQ bil-kompjuter jiġu organizzati minn qabel, il-fajls tal-kandidati li 

jiksbu l-marki minima meħtieġa jiġu ċċekkjati għall-eliġibbiltà f’ordni mill-kbir saż-

żgħir tal-marki miksuba f’dawk it-testijiet MCQ sakemm in-numru ta’ kandidati 

eliġibbli jilħaq il-limitu msemmi fil-punt 2.  Il-fajls l-oħrajn ma jiġux iċċekkjati. 

 Jekk it-testijiet MCQ bil-kompjuter ma jiġux organizzati minn qabel, il-fajls tal-

kandidati kollha lli jkunu vvalidaw l-applikazzjoni tagħhom sal-iskadenza jiġu 

ċċekkjati għall-eliġibbiltà. 

 

4. Selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki - Evalwatur tal-Kapaċitajiet (EN - Talent Screener, 

FR - Évaluateur de Talent, DE - Talentfilter) 

 

Sabiex il-Kumitati ta’ Selezzjoni jkun jista’ jwettaq valutazzjoni oġġettiva tal-merti 

komparattivi tal-kandidati kollha b’mod strutturat, kull kandidat fl-istess profil irid iwieġeb l-

istess sett ta’ mistoqsijiet fit-taqsima “Evalwatur tal-Kapaċitajiet” tal-formola ta’ 

applikazzjoni. Is-selezzjoni fuq il-bażi tal-kwalifiki ssir biss għal dawk il-kandidati meqjusa 

eliġibbli kif deskritt hawn fuq fil-punt 3, bl-użu biss tal-informazzjoni pprovduta f’din it-

Taqsima Evalwatur tal-Kapaċitajiet. Għalhekk jinħtieġ li tinkludi l-informazzjoni kollha 

rilevanti fit-tweġibiet tiegħek fit-Taqsima Evalwatur tal-Kapaċitajiet, anki jekk tkun diġà 

semmejtha f’taqsimiet oħra tal-formola tal-applikazzjoni tiegħek. Il-mistoqsijiet huma bbażati 

fuq il-kriterji tal-għażla inklużi f’dan l-avviż. Ara l-ANNESS I għal-lista ta’ kriterji. 

 

Biex jagħmlu s-selezzjoni fuq il-bażi tal-kwalifiki, il-Kumitati tas-Selezzjoni l-ewwel 

jassenjaw piż lil kull kriterju tas-selezzjoni li jirrifletti l-importanza relattiva tiegħu (minn 1 sa 

3) u t-tweġibiet ta’ kull kandidat jingħataw bejn 0 u 4 punti. Il-punti jiġu mbagħad 

immultiplikati bil-piż għal kull kriterju u magħduda flimkien sabiex jiġu identifikati dawk il-

kandidati li l-profili tagħhom jissodisfaw l-aħjar id-dmirijiet li se jitwettqu. 
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Dawk il-kandidati li jkunu kisbu l-aħjar marki totali fis-selezzjoni fuq il-bażi tal-kwalifiki biss 

jgħaddu għall-istadju li jmiss.  

 

5. Fażi tal-Valutazzjoni 

 

Massimu ta' tliet (3) darbiet in-numru ta' kandidati ta' suċċess meħtieġa għal kull profil jiġu 

mistiedna jagħmlu t-testijiet ta’ valutazzjoni. F’każ li l-kandidati jkunu kisbu l-istess marka 

għall-aħħar post, dawn il-kandidati kollha jiġu mistiedna għat-testijiet tal-evalwazzjoni. 

 

Jekk tissodisfa r-rekwiżiti tal-eliġibbiltà skont id-data fl-applikazzjoni onlajn tiegħek u jekk 

għandek waħda mill-ogħla marki totali fis-selezzjoni fuq il-bażi tal-kwalifiki, tiġi mistieden 

f’fażi ta’ valutazzjoni għal ġurnata (1) jew jumejn (2) fi Brussell, sabiex tagħmel it-testijiet bl-

Ingliż.  

 

Jekk it-testijiet MCQ bil-kompjuter deskritti fil-punt 2 ma kinux organizzati minn qabel, 

tagħmilhom fil-fażi ta' valutazzjoni. Dawn it-testijiet huma eliminatorji u l-marki miksuba ma 

jingħaddux mar-riżultati finali tas-selezzjoni. 

 

Għandek iġġib miegħek kopji tad-dokumenti ta’ sostenn tiegħek fil-mument tal-fażi ta’ 

valutazzjoni.  

Fil-fażi ta' valutazzjoni jiġu ttestjati tmien kompetenzi ġenerali u l-kompetenzi speċifiċi 

meħtieġa għal kull profil jiġu ttestjati permezz ta’ erba' testijiet (intervisti ġenerali u speċifiċi 

bbażati fuq il-kompetenza, eżerċizzju fi grupp u test bil-miktub) kif deskritt fil-matriċi li 

ġejjin: 

 

Kompetenza  It-testijiet 

1. Analiżi u soluzzjoni tal-problemi Eżerċizzju fi grupp 

2. Komunikazzjoni Intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali 

3. Kwalità u riżultati Intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali 

4. Tagħlim u żvilupp Intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali 

5. Prijoritizzazzjoni u 

organizzazzjoni 

Eżerċizzju fi grupp 

6. Reżiljenza Intervista bbażata fuq il-kompetenzi ġenerali 

7. Ħidma ma' oħrajn Eżerċizzju fi grupp 

8. Ħiliet ta' Tmexxija Eżerċizzju fi grupp 

 

Marka minima meħtieġa 3/10 għal kull kompetenza u 40/80 b’kollox 

 

Kompetenza  It-testijiet 

1. Kompetenzi speċifiċi skont l-

impjieg 

Eżami bil-miktub Intervista speċifika skont l-

impjieg 

 

Marka minima meħtieġa 40/80 20/40 

 

Innota li l-eżami bil-miktub jista’ jsir f’data differenti mit-testijiet fil-fażi ta’ evalwazzjoni l-

oħra. Biex tibbukkja dan it-test, segwi l-istruzzjonijiet li se tirċievi minn EPSO. 
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6. Lista ta’ riżerva  

 

Wara li jiċċekkjaw l-eliġibbiltà tal-kandidati mad-dokumenti ta’ sostenn tagħhom, tal-

Kumitati tas-Selezzjoni jipproponu, għal kull profil, lista qasira ta’ dawk il-kandidati eliġibbli 

li jkunu kisbu l-marki minimi meħtieġa kollha kif ukoll l-ogħla marki globali fil-fażi ta’ 

valutazzjoni lill-Awtorità Awtorizzata biex tikkonkludi l-kuntratti tal-AER. Jekk kandidati 

jkunu kisbu l-istess marka għall-aħħar post disponibbli f’din il-lista qasira, dawn jiġu inklużi 

kollha fil-lista. L-Awtorità Awtorizzata biex tikkonkludi l-kuntratti tal-AER mbagħad tħejji 

tliet (3) listi ta’ riżerva tal-kandidati magħżula validi sal-31 ta’ Diċembru 2020. Il-validità tal-

listi tista’ tiġi estiża. L-Aġenzija Eżekuttiva tal-Kunsill Ewropew tar-Riċerka (ERCEA) 

jkollha l-possibbiltà li tirrekluta għadd limitat ta’ persuni minn dawn il-listi. 

 

Malli tittieħed din id-deċiżjoni, il-kandidati ta’ suċċess se jirċievu ittra ta’ informazzjoni. 

Madankollu, il-kandidati jinħtieġ li jinnotaw li l-inklużjoni fil-lista ta’ riżerva ma tiggarantix 

ir-reklutaġġ. 

 

Jekk jogħġbok innota li l-ħidma tal-Kumitati tas-Selezzjoni u d-deliberazzjonijiet tagħhom 

huma sigrieti. Għalhekk, il-kandidati ma għandhomx jagħmlu kuntatt dirett jew indirett mal-

Kumitati ta’ Selezzjoni jew iqabbdu lil xi ħadd ieħor jagħmel hekk f’isimhom. L-Awtorità 

Awtorizzata li tikkonkludi l-kuntratti tal-AER tirriżerva d-dritt li tiskwalifika kull kandidat li 

jikser din il-projbizzjoni. 

 

Jekk, f’kull stadju tal-proċedura, ikun stabbilit li xi informazzjoni li pprovdejt mhijiex 

korretta, tiġi skwalifikat.  

 

7. KUNTATTI U TAGĦRIF 

 

L-EPSO irid jiġi mgħarraf mill-aktar fis possibbli b'xi problema teknika fir-rigward tal-

proċedura ta’ applikazzjoni, permezz tal-formola ta' kuntatt li tinsab fuq is-sit web tal-EPSO 

(www.eu-careers.eu) 

 

Jekk il-kandidati jkunu jridu xi tagħrif jew ikollhom xi mistoqsija dwar il-kontenut ta' din is-

sejħa għall-interess, jinħtieġ li jibagħtu email lill-kaxxa postali funzjonali fuq l-indirizz li ġej:  

(REA-TA-CALLS@ec.europa.eu). 

 

Jinħtieġ li tikkonsulta l-kont tal-EPSO tiegħek tal-inqas darbtejn fil-ġimgħa biex iżżomm 

kont tal-progress tiegħek matul il-proċedura ta’ selezzjoni. 

 

8. TALBA GĦAL REVIŻJONI U PROĊEDURA TAL-APPELL  

1. Kwistjonijiet tekniċi  

Jekk, f’kull stadju tal-proċedura tas-selezzjoni, tiltaqa’ ma’ problema teknika jew 

organizzattiva serja, sabiex inkunu nistgħu ninvestigaw il-kwistjoni u nieħdu miżuri 

korrettivi, informa lill-AER immedjatament u mhux aktar tard minn tliet (3) ġranet 

kalendarji permezz tal-posta elettronika lil REA-TA-CALLS@ec.europa.eu 

F’kull korrispondenza, indika ismek (kif mogħti fil-kont tal-EPSO tiegħek), in-numru tal-

applikazzjoni tiegħek u n-numru tal-proċedura tas-selezzjoni. 

http://www.eu-careers.eu/
mailto:REA-TA-CALLS@ec.europa.eu
mailto:REA-TA-CALLS@ec.europa.eu
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Għal problemi li jseħħu barra miċ-ċentri tat-testijiet (pereżempju dwar il-proċess ta' 

applikazzjoni jew tal-ibbukkjar), ikkuntattja lill-EPSO biss permezz tas-sit web tal-EPSO 

(https://epso.europa.eu/help_en) b'deskrizzjoni qasira tal-problema. 

Jekk il-problema sseħħ f’ċentru tat-testijiet: 

 tavża lill-inviġilaturi immedjatament sabiex tkun tista’ tiġi investigata soluzzjoni fiċ-

ċentru nnifsu. F’kull każ, itlobhom jirreġistraw l-ilment tiegħek bil-miktub; kif ukoll  

 ikkuntattja lill-AER mhux iktar tard minn tlett (3) ijiem kalendarji wara li tkun ittestjat 

permezz tal-posta elettronika lil REA-TA-CALLS@ec.europa.eu, b’deskrizzjoni qasira 

tal-problema. 

 

2. Talbiet għal rieżami  

 

 

Sa fejn il-kontenut tat-testijiet MCQ u / jew testijiet ta’ kompetenza ġenerali / speċifika huma 

kkonċernati, it-talbiet għal rieżami jridu jsiru kemm jista’ jkun malajr, u l-aktar tard fi żmien 

għaxart (10) ijiem kalendarji mid-data tat-test tiegħek permezz tal-posta elettronika lil 

REA-TA-CALLS@ec.europa.eu.  

 

Minn dak li jikkonċerna kull deċiżjoni meħuda mill-Kumitati ta’ Selezzjoni li tistabbilixxi r-

riżultati tiegħek u/jew tiddetermina jekk tistax tipproċedi għall-fażi li jmiss tas-selezzjoni jew 

jekk tiġix eskluż, it-talbiet għal rieżami jridu jiġu ppreżentati fi żmien għaxart (10) ijiem 

kalendarji mid-data li fiha d-deċiżjoni kkontestata ġiet ikkomunikata lill-kandidat. 

 

Fit-talba, il-kandidat irid jipprovdi n-numru ta’ applikazzjoni tagħha/tiegħu, l-informazzjoni 

meħtieġa biex tiġi identifikata n-natura tal-iżball allegat u r-raġunijiet għaliex huwa jemmen li 

r-rieżami huwa meħtieġ.  

It-talbiet li jaslu wara l-iskadenzi, jew li ma jkunux ċari biżżejjed biex jiġi identifikat l-

allegat żball ma jiġux ikkunsidrati. 

 

3. Appelli  

 

Innota li għal ilment amministrattiv skont l-Artikolu 90(2) tar-Regolamenti tal-Persunal tal-

Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, l-Aġenzija Eżekuttiva għar-Riċerka hija l-awtorità rilevanti (l-

Awtorità Awtorizzata li tikkonkludi l-kuntratti) u għalhekk kull talba ta' din ix-xorta jinħtieġ 

li tiġi indirizzata  

Jew bil-posta f'dan l-indirizz:  

REA Director – Mr Marc TACHELET 

COV2 – 18/136 

Place Rogier 16 

1049 Brussels 

Belgium 

 

Jew bil-posta elettronika lil:  

REA-TA-CALLS@ec.europa.eu 

 

https://epso.europa.eu/help_en
mailto:REA-TA-CALLS@ec.europa.eu
mailto:REA-TA-CALLS@ec.europa.eu
mailto:REA-TA-CALLS@ec.europa.eu
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Jekk l-ilment tiegħek jiġi miċħud espliċitament jew b’silenzju (wara l-iskadenza ta’ perjodu 

ta’ erba' (4) xhur mid-data li fiha l-ilment skont l-Artikolu 90(2) ġie ppreżentat), tista’ 

tippreżenta appell ġudizzjarju quddiem il-Qorti Ġenerali skont l-Artikolu 270 tat-Trattat dwar 

il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 91 tar-Regolamenti tal-Persunal.  

 

Għad-dettalji dwar kif għandek tippreżenta appell ġudizzjarju u kif jiġu stabbiliti l-iskadenzi, 

ikkonsulta l-websajt tal-Qorti Ġenerali fuq: http://curia.europa.eu/jcms/.  

 

 

Tista’ tagħmel ilment quddiem l-Ombudsman Ewropew.  

Qabel ma tippreżenta lment lill-Ombudsman, l-ewwel trid tieħu l-passi amministrattivi 

xierqa mal-istituzzjonijiet u l-korpi kkonċernati (ara hawn fuq). 

L-ilment lill-Ombudsman ma jestendix l-iskadenzi għat-tressiq ta’ lmenti jew appelli 

ġudizzjarji amministrattivi. 

L-arranġamenti għall-ilmenti lill-Ombudsman huma kif ġej: 

 proċedura: Ikkonsulta l-websajt tal-Ombudsman Ewropew 

(http://www.ombudsman.europa.eu/).   

 

4.  Skwalifika mill-proċedura ta’ selezzjoni 

Tista’ tiġi skwalifikat f’kull stadju ta’ proċedura tas-selezzjoni jekk l-EPSO jiskopri li int: 

 ħloqt iktar minn kont tal-EPSO wieħed; 

 applikajt għal oqsma jew profili inkompatibbli; 

 ma tissodisfax il-kundizzjonijiet kollha ta’ eliġibbiltà;  

 għamilt dikjarazzjonijiet foloz jew dikjarazzjonijiet mhux sostnuti minn dokumenti 

xierqa; 

 ma bbukkjajtx jew ma għamiltx it-testijiet tiegħek; 

 qarraqt waqt it-testijiet; 

 ma ddikjarajtx fil-formola ta’ applikazzjoni tiegħek il-lingwi meħtieġa jew ma 

ddikjarajtx il-livell minimu meħtieġ għal dawn il-lingwi; 

 ippruvajt tikkuntattja membru tal-Kumitati ta’ Selezzjoni b'mod mhux awtorizzat; 

 inqast milli tinnotifika lill-EPSO b'possibbiltà ta’ kunflitt ta’ interess ma’ membru tal-

Kumitati tas-Selezzjoni; 

 bgħatt l-applikazzjoni tiegħek b’lingwa differenti minn dik speċifikata fis-sejħa (jistgħu 

jsiru konċessjonijiet rigward l-użu ta’ lingwa oħra uffiċjali għal nomi proprji, titoli 

uffiċjali u titoli tal-impjiegi kif indikat fid-dokumenti ta’ sostenn jew tikketti / titoli ta’ 

diplomi); u / jew 

 iffirmajt jew ktibt marka distintiva fuq testijiet immarkati b’mod anonimu bil-miktub 

jew prattiċi. 

http://curia.europa.eu/jcms/
http://www.ombudsman.europa.eu/
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ANNESS I 

KRITERJI TAS-SELEZZJONI 

Il-kumitat tas-selezzjoni jikkunsidra l-kriterji li ġejjin għas-selezzjoni bbażata fuq il-kwalifiki: 

 

1) Diploma/i ta’ edukazzjoni superjuri b’relazzjoni ma’ qasam wieħed jew aktar xjentifiku / 

tekniku msemmi fil-profil magħżul. 

 

 

2) Esperjenza professjonali fit-twettiq ta’ kompiti xjentifiċi / teknoloġiċi bħala riċerkatur ta’ 

tim ta’ proġett ta’ Riċerka / Innovazzjoni f’qasam wieħed jew aktar xjentifiku / tekniku 

msemmi fil-profil magħżul.  

 

3) Esperjenza professjonali bħala koordinatur tat-tim tal-proġett ta’ Riċerka / Innovazzjoni 

f’qasam wieħed jew aktar xjentifiku / tekniku msemmi fil-profil magħżul. 

  

 

4) Esperjenza Professjonali fl-amministrazzjoni tal-proġetti f’korp nazzjonali jew 

internazzjonali fuq in-naħa tal-implimentazzjoni tal-proġett fi ħdan jew barra mill-profil 

magħżul. 

 

5) Esperjenza Professjonali fl-amministrazzjoni tal-proġetti (l-għażla tal-proġetti u l-

monitoraġġ tal-proġetti) f’korp nazzjonali jew internazzjonali fuq in-naħa tal-finanzjament ta’ 

proġetti fi jew barra mill-profil magħżul. 

 

6) Esperjenza professjonali f’negozjati ma’ terzi persuni, bħal korpi nazzjonali u 

internazzjonali, awtoritajiet u rappreżentanti ta’ kumpaniji,  organizzazzjonijiet akkademiċi u 

ta’ riċerka, is-soċjetà ċivili. 

 

7) Esperjenza professjonali fit-tixrid u l-esplojtazzjoni tar-riżultati tal-proġetti. 

 

8) Esperjenza professjonali fil-valutazzjoni tal-impatt ta’ proġetti / programmi u l-provvista 

ta’ feedback għall-iżvilupp tal-politika. 

 


	ANNESS I
	KRITERJI TAS-SELEZZJONI

