1. ANËTARËT E BORDIT DREJTUES TË KLUBIT
Emri i Klubit:

Presidenti

Emri :

Mbiemri:

Nr. Tel:

Departamenti:

Email:

Emri:

Mbiemri:

Nr. Tel:

Departamenti:

Zv.Presidenti
Email:

Emri:

Mbiemri:

Nr. Tel:

Departamenti:

Sekretari
Email:

Emri:

Mbiemri:

Nr. Tel:

Departamenti:

Arkëtari
Email:
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2. LISTA E ANËTARËVE TË KLUBIT
Ne, individët e poshtë listuar; deklarojmë se kemi rënë në ujdi për t’u bashkuar për themelimin e
klubit studentor me emër
Ne pohojmë se kemi lexuar dhe pranuar rregullat e Universitetit Bedër që kanë lidhje me
përgjegjësitë që ndërmarrim në momentin e rregjistrimit te Klubit tonë. Gjithashtu pohojme se
jemi ne dijeni te faktit se shkelja e këtyre rregullave është shkak i mjaftueshëm për revokimin e
njohjes si një organizate studentore e miratuar nga Universiteti Bedër.

Emër

Mbiemër

3. MARRËVESHJA KËSHILLIMORE
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Nr. Cel

Email

Unë pajtohem për të shërbyer si këshilltar në Klubin
(________________________________________________________________) për vitin
akademik 2015-16.
Unë i kuptoj dhe i pranoj përgjegjesitë e këshilltarit të klubit sic përshkruhen me poshtë dhe shpreh
dëshirën dhe gadishmërinë time për të punuar ngushtë me anëtarët e klubit dhe me Zyrën e Cështjeve
Studentore për ta bërë eksperiencën e klubit pozitive dhe të dobishme për të gjithë personat që janë të
përfshirë në klub.

_____________________________________
Këshilltari (Emri, Mbiemri)
_____________________________________
Bashkë-Këshilltar (Emri, Mbiemri)

________________________________
Nr. Celularit:

Firma

_____________________________
Nr. Celularit:

Firma

INFORMACIONE PËR KËSHILLTARËT
Çdo klub është i detyruar që të ketë një anëtar të një prej fakulteteve ose një anëtar të stafit me
kohë të plotë të Universitetit Bedër. Ai / ajo duhet të jetë një person që ka një interes në klub dhe
është i gatshëm për të marrë pjesë në disa nga takimet dhe aktivitetet e klubit.
Këshilltari shërben si një burim për të ndihmuar dhe siguruar drejtimin dhe vazhdimësine e
klubit. Ai / ajo mund të kontribuojë me njohuri dhe përvojë të vlefshme lidhur me vizionin,
politikat dhe operimet e klubit.
Përgjegjësitë e tij/saj përfshijnë:
• Dispozicionin e tij/saj për t'u takuar me presidentin dhe zyrtarët e tjerë kur është e nevojshme.
• Veprimtarinë si një bord aktiv kur ka të bëjë me ide dhe shqetësime të ndryshme.
• Këshillimin e klubit në lidhje me rregulloret dhe procedurat e Universitetit Bedër.
• Inkurajimin e zhvillimit të përgjegjësisë, iniciativës dhe udhëheqjen tek anëtarët e klubit.
• Të ndihmojë klubin në përcaktimin dhe arritjen e qëllimeve dhe objektivave të tyre.
• Mbajtja në informim në lidhje me cështjet dhe aktivitetet e klubit.
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