
SHTOJCA NR. 6
Tiranë, më ____.____.2018

Formular aplikimi

Unë i/e nënshkruari/a _________________________________, lindur më _____________
emri, atësia, mbiemri

me kartë identiteti/pasaportë nr. _______________ e-mail: _____________, tel.: ___________

Kërkoj të regjistrohem në programin e studimit të ciklit të dytë / tretë:
Master profesional
Master i shkencave/master i arteve të bukura
Master Ekzekutiv

në ____________________________, në IAL ____________________________

Deklaroj se aplikoj me kuotat për kandidatët (vendosni një rreth mbi kategorinë përkatëse):

Republika e Kosovës;
Mal i Zi;
Maqedoni;
Preshevë;
Bujanovci;
Medvegja;

(PAK, të shënohet kategoria e veçantë të cilës i përket kandidati):_________.

Gjuha amtare_______________. Shtetësia_________________
Emri i universitetit ____________________________________

6. Deklaroj se jam njohur me parashikimet e udhëzimit të ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë për pranimet në
vitin akademik 2018�2019 në ciklin përkatës të studimit. 

7. Deklaroj se jam njohur në momentin e aplikimit me kriteret e tjera shtesë të miratuara në statutin apo rregulloret
përkatëse të IAL-së dhe të programit të studimit, si dhe me pikët vlerësuese për çdo kriter vlerësimi dhe jam dakord për sa
më sipër.

8. Autorizoj institucionin e arsimit të lartë, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, si dhe Qendrën e Shërbimeve
Arsimore për trajtimin e të dhënave të mia personale në kuadër të aplikimit dhe regjistrimit për vazhdimin e studimeve
universitare në Institucionin e sipërcituar, si dhe publikimin e tyre.

Autorizoj, gjithashtu, Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, institucionin e arsimit të lartë dhe Qendrën e
Shërbimeve Arsimore për kryerjen e të gjitha verifikimeve dhe marrjen e të gjitha informacioneve lidhur me: studimet
universitare ku kam aplikuar për t�u regjistruar, periudhën e studimeve të kryera më parë dhe çdo lloj verifikimi tjetër që
lidhet me sa më sipër, me aplikimin, si dhe me të dhënat e deklaruara në këtë formular.

9. Deklaroj se nuk po ndjek ndonjë program tjetër studimi në institucione të tjera të arsimit të lartë dhe se nuk do të
ndjek njëkohësisht një program tjetër studimi, deri në përfundimin e programit të studimit ku po aplikoj.

10. Deklaroj vërtetësinë e të dhënave dhe dokumenteve të paraqitura. Jam i vetëdijshëm se, në rast deklarimi të të
dhënave të pavërteta apo të paraqitjes së dokumenteve të falsifikuara apo me të dhëna jo të vërteta, jam subjekt i masave të
parashikuara në Kodin Penal dhe aktet e tjera ligjore e nënligjore në fuqi. Në rast dyshimi për vërtetësinë e informacionit
të deklaruar, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë dhe dhe/ose Qendra e Shërbimeve Arsimore, dhe/ose IAL-ja nisin
procedurën e kontrollit të tyre, duke ia përcjellë këto të dhëna eventualisht edhe organeve kompetente.

_____________________ _________________________________


