


REPUBUKA E SHQIPERISE 
UNIVERSITEll: f ARTEVE 
KOMISIONIINSTITUCrONAL I ZGJEDHJEVE 

KERKESE PER KANDIDIM 
PER REKTOR 

Une i/e neneshkruari/a , lindur me _ /_ / __ , ne --- -
te rrethit , gj inia , paraqes kerkesen time per te kandiduar per 
Rektor i Universitetit te Arteve ne zgjedhjet e p~rgjithshme te dates 12.06.2020. 
Ne perputhje me rregulloren "Per organizimin e zgjedhjeve per autoritetet drejtuese dhe 
senatin akademik ne Universitetin e Arteve", miratuar me vendim te Senatit Akademik, 
nr. 19, dt,1 0.02.2020, nen pergjegjesine time personale, deklaroj se: 

a. kam pervoje ne mesimdhenie, ne krij imtari artistike/kerkim shkencor me shume se 10 
(dhjete) vjet; 

b. kam pervoje akademike ne cilesine e titullarit te disiplinave te lendeve, kam zhvilluar 
kurrikula, programe lendesh, kam pergatitur literature mbeshtetese dhe kam zhvilluar 
projekte kerkimore etj ., prej me shume se 5 (pese) vjetesh; 

c. nuk jam ne ndjekje penale dhe nuk me eshte dhene asnje mase e sigurimit personal; 
d. nukjam denuar per vepra penale me vendim gjyqesor te formes se prere; 
e. nuk jam i denuar me pare per vepra penale; 
f. nuk kam papajtueshmeri ne kuptim te ligjit nr. 45/2015 ("Per te drejten e informimit per 

dokumentet e ish-Sigurimit te Shtetit te Republikes Popullore Socialiste te Shqiperise") 
dhe ligj it nr. 138/20 15 ("Per garantimin e integritetit te personave qe zgjidhen, emerohen 
ose ushtrojne funksione publike"); 

g. nuk kam fituar dy ose me shume mandate te njepasnjeshme ne postin e Rektorit sipas 
ligj it nr. 974 1, date 21.5.2007, "Per arsimin e larte ne Republiken e Shqiperise": 

h. nuk kam mbushur moshen per pension sipas nenit 65 t~ ligj it nr. 80/2015. 
1. nuk kandidoj per autoritete te tjera drejtuese ne Universitetin e Arteve. 

Kesaj kerkese i bashkangj itet: 
• kopja e kartes se identitetit/pasaportes: 
• kopja e noterizuar e titullit qe une zoteroj; 
• vertetimi i qendres time te punes; 
• formulari i vetedeklarimit per integritetin e larte akademik. 

Per sa kam deklaruar ne kete kerkese, mbaj pergjegjesi penale dhe autorizoj Komisionin 
Institucional te Zgjedhjeve te beje verifikimet qe ai i konsideron te nevojshme. 

Aplikuesi _____ _ _ _ __ _ 

U dorezua me daten _ /_ / _ _ , ne zyren e sekretarise se KIZ 



Tirane, me _ _ 1 __ 12020. 

vERTETIM 

Vertetoj se Z/Znj, _ ____________ ka dorezuar formularin e aplikimit per 

kandidim ne pozicionin prane sekretari se se KIZ 

SEKRETARE 

Armira Kapxhiu 



FORMULAR VETEDEKLARIMI 

NE ZBATIM TE RREGULLORES PER "ORGANIZIMIN E ZGJEDHJEVE PER 
AUTORITETET DREJTUESE DHE SENATIT AKADE:MIK NE UNIVERSITETIN E 
ARTEVE". 

Ne mbeshtetje te rregullores "Per organizimin e zgjedhjeve per autoritetet drejtuese dhe senatin 
akademik ne Universitetin e Arteve", miratuar me vendim te Senatit Akademik, nr. 19, 
date 10.02.2020, une ile neneshkruarila , kandidat per 
postin , deklaroj nen pergjegjesine time ligjslunerine e fitimit te 

titullit akademik/mungesen e plagjatures ne punimet per fitimin e Grades!fitullit shkencor. · 

Emer Mbiemer 

Tirane me I I 



  
 

 

KËRKESË PËR KANDIDIM 

 

PËR ANTËARËT E SENATIT AKADEMIK 

(STAF AKADEMIK) 

 

Unë i/e nënëshkruari/a________________________, lindur më __/__/____, në________, 

të rrethit_________, gjinia__________, paraqes kërkesën time për të kandiduar për 

anëtar i Senatit Akademik të Universitetit të Arteve  për zgjedhjet e datës 12.06.2020, si 

përfaqësues i Fakultetit_________________________.                                                             

Në përputhje me rregulloren “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe 

senatin akademik në Universitetin e Arteve”, miratuar me vendim të Senati Akademik, 

nr. 19, dt. 10.02.2020, nën pergjegjësinë time personale, deklaroj  se: 

a. nuk jam në ndjekje penale dhe nuk më është dhënë asnjë masë e sigurimit personal; 

b. nuk jam dënuar për vepra penale me vendim gjyqësor të formës së prerë; 

c. nuk kam qënë i dënuar më parë për vepra penale; 

d. nuk kam papajtueshmëri në kuptim të ligjit nr. 45/2015 (“Për të drejtën e informimit për 

dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”) 

dhe ligjit nr. 138/2015 (“Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen 

ose ushtrojnë funksione publike”);  

 

           Kësaj kërkese i bashkëngjitet: 

 kopja e kartës së identitetit/pasaportës: 

 kopja e noterizuar e titullit/gradës shkencore__________që unë zotëroj 

 vërtetimi i qendrës time të punës 

 formulari i vetëdeklarimit për integritetin e lartë akademik.  

 

Për sa kam deklaruar në këtë kërkesë, mbaj pergjegjësi penale dhe autorizoj Komisionin 

Institucional të Zgjedhjeve të bëjë verifikimet që ai i konsideron të nevojshme. 

 

 

Aplikuesi/ja _________________________ 

 

 

U dorëzua me datën __/__/____,  në sekretarinë e KIZ 



REPUBLIKA E SHQJPERISE 
UNIVERSITETI I, ARTEVE 
KOMISIONr INSTITUCIONAL I ZGJEDHJEVE 

KERKESE PER KANDIDIM 

PER ANTEARET E SENATIT AKADEMIK 
(STUDENTE) 

Une i/e neneshkruari/a , lindur me _ !_ ! _ _ , ne ----
te rrethit , gjinia , student/e ne programin e studimit -----
te Fakultetit ,paraqes kerkesen time per te kandiduar per 
anetar i Senatit Akademik te Universitetit te Arteve per zgjedhjet e dates 12.06.2020, si 
perfaqesues i Studenteve, ne perputhje me rregulloren "Per organizimin e zgjedhjeve 
per autori tetet drejtuese dhe senatin akademik ne Universitetin e Arteve", miratuar me 
vendim te Senatit Akademik, nr.l9, dt. 10.02.2020, nen pergjegjesine time personale, 
deklaroj se: 

a. nuk jam ne ndjekje penale dhe ndaj meje nuk eshte dhene asnje mase e sigurimit 
personal; 

b. nuk jam denuar per vepra penale me vendim gjyqesor te formes se prere; 
c. nuk jam denuar me pare per vepra penal e. 

Kesaj kerkese i bashkangjitet: 
• kopja e kartes se identitetit/pasaportes; 
• vertetimi qe jam ~tudent; 

• mesatarja e notes (mbi tete) te provimeve te dhena d~ri ne momentin e kandidimit; 
• lista me emrat, qe deshmon mbeshtetj en nga 100 studente ku pasqyrohet: 

emri, mbiemri, numri i mjetit te identifikimit dhe fakulteti/departamenti/programi i 
studimit nga vjen. 

Per sa kam deklaruar ne kete kerkese, mbaj pergjegjesi penale dhe autorizoj Komisionin 
Institucional te Zgjedhjeve te beje verifikimet qe ai i konsideron te nevojshme. 

Aplikuesi _ _____ _ ___ _ 

U dorezua me daten _/_/ __ , ne zyren e sekretarise se KJZ 


