I.

Proçedurat e konkurimit
1. UST shpall listen emërore të konkuruesve për sejcilin Fakultet sipas rendit
alfabetik jo më vonë se një javë përpara dates së konkurimit për Vitin Akademik
2017 – 2018.
2. Konkurimi Praktik fillon në orën 9.00. Paraqitja e konkurenteve bëhet në orën
8.00. Kjo orë sëbashku me datën e konkurimit shpallet jo më vonë se një javë
përpara ditës së konkurimit.
3. Lejohet të hyjnë në ambientet ku organizohet konkursi vetëm kandidatët e listës
së shpallur për konkurim të cilët duhet të jenë të pajisur me dokument identifikimi
(kartë identiteti ose pasaportë biometrike). Kandidatët që nuk kanë asnjë nga këto
dokumenta identifikimi nuk do të lejohen të marrin pjesë në konkurs.
4. Përpara konkurimit kandidatëve u komunikohen rregullat e konkursit të pranimit.
5. Testet praktike për konkursin e pranimit hartohen nga Fakulteti i Shkencave të
Lëvizjes dhe miratohen nga Senati i UST.
6. Testet e konkursit praktik u vihen në dispozicion konkuruesve të paktën 3 muaj
përpara dates së konkursit.
7. Në momentin e regjistrimit, konkuruesit i jepet kartela personale e konkurimit në
të cilën konkuruesit i shënohen rezultatet e arritura në 2 Testet Praktike (Koha në
sekonda dhe distance në metra).
8. Rradha e disiplinave konkuruse do të jetë:

a. Testi –kërcim së gjati nga vendi 2 prova (shënohet rezultati më i mirë).
b. Testi-cirkuit, kryhet vetëm një provë pa të drejtë përsëritjeje.
9. Sejcili Komision Vlerësimi përbëhet nga jo më pak se 3 (tre) vetë të brendshëm
por mund të ketë në përbërje edhe të jashtëm. Do të ketë 1 (një) anëtar që
komunikon me zë rezultatin dhe 1 (një) anëtar që shënon rezultatin e çdo
konkuruesi në kartelën e tij personale. Shënimi i rezultatit bëhet me stilolaps
ngjyrë blu, rezultatin e pastër pa korigjim në fletën zyrtare të konkurimit, pas
komunikimit me zë të lartë të këtij rezultati dhe një anëtar tjetër pranë tij hedh
këtë rezultat në kartelën personale të konkuruesit duke firmosur ai vetë dhe
konkuruesi në këtë kartelë.
10. Në rast të mos përputhjes së nivelit të rezultatit të shënuar në fletën zyrtare dhe në
kartelën personale të konkuruesit, personi përgjegjës do të mbajë përgjegjësi të
plotë ligjore.
11. Pas përfundimit të konkursit praktik, do të shpallen pikët e fituara nga çdo
konkurues i cili do të mund të kontrollojë dhe të krahasojë me pikët e fituara sipas
kartelës së tij

