MODEL – K 01

KËRKESË

K A N D I D I MI

PËR REGJISTRIMIN SI KANDIDAT

KËRKUESI:

Z/ZJ ______________________________________
(me germa kapitale plotësohet: emri, atësia, mbiemri)

Objekti:

Regjistrimi si kandidat për ________________________________, në
Universitein/Fakultetin e _______________________, për zgjedhjet
për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin e Arteve të datës
20.02.2012.

Drejtuar:

Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në Universitetin e Arteve

Bazuar në Nenin 21, pika 3 e Ligjit nr. 9741, datë 21.5.2007 “Për Arsimin e Lartë në

D O K U ME N T E

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, pikës 1.4, pikës 5.5, pikës 6.1 dhe 6.3 të
Vendimit Nr. 1, datë 17.01.2012 të Senatit Akademik të UA, për miratimin e
rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në
Universitetin e Arteve”, i ndryshuar
Une Z/Zj ______________________, i datëlindjes ___.___.19__, aktualisht
mbaj

gradën

shkencore

______________

dhe

jam

i

punësuar

si

_________________ pranë ________________________________
KËRKOJ NGA ANA JUAJ:
Të

regjistrohem

si

kandidat

për

________________________________ të

Universitetit/Fakultetit ___________________,

për zgjedhjet për autoritetet dhe

organet drejtuese në Universitetin e Arteve të datës 20.02.2012.

Kërkuesi __________________________
(emri, mbiemri firma)

Tiranë, më __.02. 2012
Shënim: Mbi mënyrën e plotësimit të kërkesës shih pjesën e pasme të këtij modeli

SHËNIME MBI PLOTËSIMIN E KËRKESËS

KUJDES!
1. Kur kandidati është anëtar i personelit akademik të punësuar me kohë të plotë në
UART, për regjistrim paraqet vetëm fletë aplikimin për konkurrim për autoritet
drejtues apo anëtar i organit drejtues.
2. Kur kandidati nuk është anëtar i personelit akademik të punësuar me kohë të plotë
në UART, përveç fletë aplikimit për konkurrim për autoritet drejtues për regjistrim
paraqet një CV, kopje të Diplomës, një fotokopje të një dokumenti identifikimi
zyrtar, dëshminë e gradës e titullit, dëshminë e penalitetit.
3. Kandidati për autoritet drejtues rektor/dekan duhet të paraqesë edhe programin e
tij për zhvillimin e UART apo njësisë përkatëse
TË DHËNAT IDENTIFIKUESE TË KËRKUESIT DUHET TË PLOTËSOHEN GJITHMONË ME
GERMA KAPITALE, SIPAS DOKUMENTIT TË IDENTIFIKIMIT.

Për çdo informacion tjetër, mos hezitoni të kontaktoni KQZI-në e Universitetit të
Arteve.

