KËRKESË PËR REGJISTRIM
SI KANDIDAT PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT
Bazuar në VKM nr. 782, datë 26.12.2018, Shkresës së MASR me Nr. 322, Prot., datë 14.01.2019,
si dhe VSA nr. 06 më datë 23. 01. 2019 për “Shpalljen e zgjedhjeve te reja, për 1vend nga radhët
e përfaqësuesve të MASR, si ekspertë të njohur në fushat akademike, menaxheriale, publicistike,
ekonomike dhe juridike, për anëtar të bordit të administrimit, i cili do të përzgjidhet nga studentët
e Universitetit te Arteve”.

Numri i regjistrit
plotësohet nga KIZ
Nr. ________ regj.
Datë ___________

FUNKSIONET E BORDIT TË ADMINISTRIMIT
1.
2.
3.
4.
5.

Garanton qëndrueshmërinë financiare të institucionit të arsimit të lartë dhe përmbushjen e misionit të tij.
Me propozim të Senatit Akademik, miraton planin strategjik të zhvillimit të institucionit dhe mbikëqyr zbatimin e tij.
Me propozim të Senatit Akademik, miraton buxhetin vjetor dhe atë afatmesëm të institucionit dhe mbikqyr zbatimin e tyre.
Me propozim të Senatit Akademik, miraton numrin e personelit në të gjitha nivelet.
Vlerëson paraprakisht mbylljen dhe riorganizimin e institucionit të arsimit të lartë, si dhe ndarjen ose bashkimin e institucionit të arsimit
të lartë me një institucion tjetër të arsimit të lartë.
6. Miraton paraprakisht hapjen, riorganizimin ose mbylljen e njësive përbërëse të institucionit të arsimit të lartë.
7. Jep mendim për projekt rregulloren e institucionit dhe miraton rregulloren financiare të tij.
8. Përcakton rregullat për shpërndarjen e të ardhurave që siguron institucioni nga ushtrimi i veprimtarive të tij, si dhe mbikqyr përdorimin
e burimeve të financimit.
9. Është përgjegjës për caktimin e kritereve e të procedurave për punësimin e administratorëve dhe personelit administrativ, mbështetur në
aktet institucionit të lartë.
10. Emëron dhe shkarkon administratorin e institucionit.
11. Miraton paraprakisht statutin e institucionit të arsimit të lartë përpara se t’i përcillet Senatit Akademik.
12. Miraton raportin e detajuar vjetor të veprimtarisë së institucionit, të hartuar nga Rektorati.

KRITERET PËR TË KANDIDUAR PËR ANËTAR TË BORDIT TË ADMINISTRIMIT
1.
2.

6.

Të jenë ekspertë të njohur nga fushat akademike, menaxheriale, publicistike, ekonomike e juridike.
Të jetë person me profil publik dhe arritje të shquara brenda apo jashtë vendit, në fushat akademike, menaxheriale, publicistike,
ekonomike dhe juridike.
Të ketë integritet etik dhe profesional.
Të mos jetë i angazhuar në funksione drejtuese partiake.
Të mos jetë i dënuar penalisht, me vendim gjyqësor të formës së prerë (ështëi vlefshëm edhe vetëdeklarimi deri në marrjen e
dokumentit)
Të mos ketë konflikt interesin përmbushje të kërkesave dhe dispozitave ligjore për parandalimin e konfliktit të interesave.

1.
2.
3.

Fotokopje e dokumentit të identifikimit
Fotokopje e titullit akademik (nëse ka)
Dokumentacion shtesë që kandidati e vlerëson të rëndësishëm në mbështetje të kandidimit të tij

3.
4.
5.

DOKUMENTACIONI SHOQËRUES

TË DHËNA TË KANDIDATIT (Plotëso me germa të mëdha, vendos shenjën X ne kuti)
Emri

Data e kërkesës

Atësia

Nr. i ID

Mbiemri

Gjinia

Datëlindja
Pozicioni aktual
(para
kandidimit)

Dita /__/__/

Muaji /__/__/

/__/__/ /__/__/ /__/__/__/__/
M

F

Viti /__/__/__/__/

____________________________________________

___________________________________

Unë aplikanti paraqes KËRKESË për regjistrim si kandidat për anëtar të Bordit të Administrimit, pasi jam njohur dhe në përputhje me VKM nr.
782, datë 26.12.2018, Shkresës së MASR me Nr. 322, Prot., datë 14.01.2019, si dhe VSA nr. 06 më datë 23. 01. 2019 për “Shpalljen e zgjedhjeve
te reja, për 1vend nga radhët e përfaqësuesve të MASR, si ekspertë të njohur në fushat akademike, menaxheriale, publicistike, ekonomike dhe
juridike, për anëtar të bordit të administrimit, i cili do të përzgjidhet nga studentët e Universitetit te Arteve”, për zgjedhjet që do të mbahen në datën
20 Shkurt 2019.
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.

KANDIDATI

______________________________
Emri dhe mbiemri

NËNSHKRIMI

