KËRKESË PËR REGJISTRIM
SI KANDIDAT PËR ANËTAR TË SENATIT AKADEMIK
(STUDENT)
Bazuar në Vendimet e Senatit Akademik nr. 05 me datë 23. 01. 2019, për
“Shpalljen e zgjedhjeve të reja, për dy vende vakante, për anëtar të Senatit
Akademik, kategoria student, në Universitetin e Arteve”, dhe urdhrin e
Ministrit të Arsimit dhe Sportit Nr. 110, dt. 15.03.2016 dhe Rregulloren "Për
organizimin e zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në
institucionet publike të arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”

Numri i regjistrit
plotësohet nga KIZ
Nr. ________ regj.
Datë ___________
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Unë aplikanti paraqes KËRKESË për regjistrim si kandidat për anëtar të Senatit Akademik nga
kategoria student, pasi jam njohur dhe në përputhje me Rregulloren "Për organizimin e zgjedhjeve
të para për autoritetet dhe organet drejtuese në institucionet publike të arsimit të lartë ne Republikën
e Shqipërisë”, për zgjedhjet që do të mbahen në datën 20 Shkurt 2019 dhe specifikisht me Nenin 19
Nenin 24 dhe Nenin 25 të kësaj rregulloreje.
Gjithashtu deklaroj se të dhënat e paraqitura nga ana ime në këtë kërkesë si dhe dokumentacioni
shoqërues janë të sakta dhe të vërteta. Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga ana ime në këtë
kërkesë si dhe paraqitja e dokumenteve të falsifikuara, përveç përgjegjësisë penale, sjell
automatikisht heqjen e të drejtës për kandidim.
Në dokumentet plotësuese bashkëngjitur kësaj kërkese duhen:
1. Kopje e dokumentit të identifikimit.
2. Vërtetim nga sekretaria mësimore që është student, me kohë të plotë në UART.
3. Propozimin mbështetës për kandidim të firmosur nga jo më pak se 30 studentë pjesë e trupës
zgjedhore në UART.
KANDIDATI
NËNSHKRIMI
______________________________
Emri dhe mbiemri

