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R E P U B L I K A  E  SH Q I P Ë R I S Ë 

   UNIVERSITETI I SPORTEVE TË TIRANËS 

KOMISIONI INSTITUCIONAL ZGJEDHOR  

                    Tiranë, më ___.___.2020 

 

FLETË APLIKIMI PËR REKTOR 

 

Në zbatim të nenit 6 pika 2/g, nenit 17 dhe nenit 19 të Rregullores se Zgjedhjeve “Për organizimin e 

zgjedhjeve për autoritetet dhe organet drejtuese në Universitetin e Sporteve të Tiranës” miratuar me 

vendimin nr.13, datë 10.02.2020, të Senatit Akademik të Universitetit të Sporteve të Tiranës, paraqes 

kandidaturën time për Rektor në Universitetin e Sporteve të Tiranës.  

 

Emër: _______________ 

Atësi: _______________ 

Mbiemër: ____________ 

Datëlindje:____________ 

Gjinia: _______________ 

 

Në zbatim të nenit 19 pika 3: 

a)   Deklaroj që kam përvojë në mësimdhënie ose kërkim shkencor të paktën 10 vjet; 

b) Deklaroj që kam  përvojë akademike në cilësinë e titullarit të disiplinave të lëndeve, në 

zhvillimin e kurrikulave, programe lendesh, literature mbështetëse dhe/ose  projekte kërkimore etj.,  

prej të paktën 5 vitesh; 

c)   Deklaroj që nuk kam masë disiplinore në fuqi: 

d)  Deklaroj që nuk jam dënuar më parë me një vendim të formës së prerë për vepra penale; 

e)  Deklaroj që 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 Shqiperisë" 

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

ushtrojnë funksione publike"; 

f)   Deklaroj që nuk jam në ndjekje penale dhe nuk është dhënë  masë e sigurimit personal; 

g)  Deklaroj që nuk kam qene rektor i zgjedhur për dy ose më shumë mandate, të njëpasnjëshme apo 

të ndara në të njëjtin institucion. Në numrin e mandateve, sipas kësaj pike, përllogariten andatet e 

fituara sipas ligjit nr. 9741, datë 21.5.2007, "Për arsimin e  larte në Republikën e Shqipërise", të 

ndryshuar, dhe të gjitha mandatet e tjera në vijim të fituara me zgjedhje pavaresisht kohezgjatjes; 

h)   Deklaroj që nuk kam dal në pension; 

i) Deklaroj që nuk kandidoj për autoritete të tjera drejtuese 

 

Bashkëlidhur këtij formulari aplikim: 

1-Dokument identifikimi (fotokopje) 

2- Titulli akademik “Profesor”, i marrë me Vendimin nr. ____ datë ______________( fotokopje e 

noterizuar vetëm për kandidatët që vijnë jashte UST). 

3- Vërtetim i vendit të punës nr._____, datë ________( për kandidatët që vijnë jashte UST) 

4- CV personale e kadidatit 

5-Vetëdklarim për mos shkeljen e ligjit gjatë fitimit të titullit akademik,përfshirë plagjiaturën. 

 

                                                                                         Emër, Mbiemër, Firma                                                                       


