Formular regjistrimi
në ciklin e dytë të
studimeve
FOTO

Master i Shkencave në Drejtësi,
Profili: E Drejtë Penale

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë
Angleze për Arsimin e Mesëm

Master i Shkencave në Drejtësi,
Profili: E Drejtë Ndërkombëtare

Master i Shkencave në Gjuhë dhe
Letërsi Angleze

Master i Shkencave në Shkenca
Moderne Islame

Master i Shkencave në Psikologji
Këshillimi dhe Pedagogji

Master i Shkencave në Shkenca
Themelore Islame

Master Profesional në Mësuesi, Gjuhë
Turke për Arsimin e Mesëm

Master i Shkencave në Shkenca
Komunikimi, Profili: Gazetari

Master i Shkencave në Gjuhë dhe
Letërsi Turke

Master i Shkencave në Shkenca
Komunikimi, Profili: Marrëdhënie me
Publikun
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Të dhëna personale
Ju lutemi, plotësoni hapësirat e mëposhtme me informacionin tuaj personal
Emri: _____________________ Atësia: ________________ Mbiemri: _________________
Datëlindja:

Vendlindja: ___________________________

Qyteti: ____________________ Shteti: _______________________
M ____ F ____

Gjendja civile: _____________________________

Nr. Personal/Lloji i Dokumentit: ________________________________________________
Shtetësia: ________________________
Adresa: ____________________________________________________________________
Tel/ Cel: _______________________

E-mail: ____________________________________

Kualifikime të edukimit
Ju lutemi, plotësoni hapësirat e mëposhtme duke filluar nga diploma më e fundit
1) Universiteti: ____________________

Fakulteti: ______________________________

Departmenti: _____________________________________________________________
Mesatarja: ___________

Nr. total i krediteve: __________

Qyteti: __________________________

Shteti: ______________________________

Viti i hyrjes:__________________

Viti i diplomimit: ____________________

2) Universiteti: _____________________ Fakulteti: ________________________________
Departmenti: _____________________________________________________________
Mesatarja: __________

Nr. total i krediteve: __________

Qyteti: _______________________

Shteti: ______________________________

Viti i hyrjes:__________________

Viti i diplomimit: _____________________
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Kualifikim në Gjuhën e Huaj

o

Gjuhë angleze ______________________

o

Gjuhë italiane ______________________

o

Gjuhë gjermane ____________________

o

Gjuhë franceze ____________________

o

Gjuhë spanjolle ____________________

Eksperincë pune
Ju lutemi, plotësoni hapësirat e mëposhtme për eksperiencën më të fundit
1) Emri i Organizatës/Firmës, etj.: ______________________________________________
Adresa: _________________________ Periudha: _______________________________
Pozicioni: ____________________________________________________
Leje për informacionin e dhënë
Duke u bazuar në ligjin nr. 9887 të datës 10.03.2008 rreth “Ruajtjes së
Informacioneve Personale” dhe në përshtatje me Ligjin e Arsimimit të Lartë autorizoj
Kolegjin Universitar “Bedër” të përdorë informacionet e mia personale të rradhitura më sipër.
Unë mirëkuptoj që përdorimi i informacioneve përfshin mbledhjen, regjistrimin, depozitimin,
sistemimin, adaptimin, rregullimin, këshillimin, përdorimin, bllokimin, fshirjen pjesore apo
komplete të tyre, transferimin ose çfarëdolloj procesi tjetër të ngjashëm.
Gjithashtu mirëkuptoj që kam të drejtë që këtë autorizim ta anulloj me shkrim ose ta quaj të
pavlefshëm kur të jetë e arsyeshme.
Me firmën time autorizoj përdorimin e informacioneve të mësipërme.
Deklarata e studentit
Unë vërtetoj se i gjithë informacioni në këtë aplikim është i plotë, faktik, i saktë dhe
është paraqitur me ndershmëri. Unë kuptoj se pranimi im dhe regjistrimi i mëvonshëm mund
të anullohet në qoftë se informacioni konfirmohet të jetë jo i vërtetë ose i magët qëllimisht.
Nëse unë regjistrohem në Kolegjin Universitar “Bedër” jam dakord që të njoh dhe respektoj
rregullat dhe rregulloret e kësaj shkolle dhe të veproj në përputhje me to.

Nënshkrimi i studentit: __________________________
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Data: _________________

