FORMULAR APLIKIMI
FONDI I EKSELENCËS
MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:

HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR INSTITUCIONIN

Tel:
E-mail:
Web:
Vërejtje: Ju lutem lexoni me kujdes
udhëzimet para se të plotësoni këtë
aplikim. Shkruani qartë me ngjyrë blu.

SEKSIONI A

INFORMACION MBI APLIKANTIN
1. Emri

2. Mbiemri
4. NID

3. Emri i Babait
5. Gjinia

Mashkull

6. Datëlindja

Femër

Dita, Muaji, Viti

7. Vendlindja

8. Shtetësia

9. Adresa
10. Qyteti

11. Rrethi

12. Kodi Postar

13. Nr. Tel. Celular

14. Nr. Tel. Fiks

15. E-mail

SEKSIONI B
INFORMACION SPECIFIK MBI APLIKIMIN
Nëpunës Civil
Student

Cikli I-rë

Cikli II-të Master

Cikli III-të Doktoratë

Cikli I-rë

Cikli II-të Master

Cikli III-të Doktoratë

Aplikim për herë të parë
Aplikim si student i ndërmjetëm

Viti

Shënime

INFORMACION AKADEMIK
16. Emri i Shkollës së Mesme
17. Universitetit ku kam kryer studimet pararendëse
18. Kohëzgjatja zyrtare e studimeve që do të kryeni (Vite)
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19. Renditja e universitetit sipas “Times Higher Education” – Renditja Botërore e Universiteteve për vitin më të fundit
Numri në renditjen standarde

Numri në renditjen sipas fushës

20. Shpenzimet e studimeve për vitin akademik aktual
21.

organizatë tjetër brenda apo jashtë vendit
Nëse po, emri i institucionit
23. Bashkëlidhni këtij formulari një CV (jetëshkrim) të hollësishme, të shoqëruar me dokumentacionin që vërteton të
dhënat në CV (të skanuar)
24. Tri kontaktet e personave, të cilët do të kontaktohen për cilësitë e kandidatit:
a)
b)
c)

SEKSIONI C

AKTIVITETET DHE INTERESAT
Bashkëlidhni këtij formulari një Letër Motivimi, e cila nxjerr në pah:
a)
b)
c)

arsyet e përzgjedhjes së programit të studimit dhe universitetit përkatës
arsyet pse duhet të përfitoni bursë nga Fondi i Ekselencës
si mendoni të kontribuoni në Shqipëri pas mbarimit të studimeve

Unë i nënshkruari ___________________________________ paraqes para jush kërkesën time për mbështetje
për vitin akademik _____________________________.
Për sa më sipër autorizoj Ministrinë e Arsimit dhe Sportit për trajtimin e të dhënave të mia personale në kuadër të Fondit të Ekselencës
si dhe publikimin eventual të tyre.

SEKSIONI D

DOKUMENTACIONI I PARAQITUR
1. Diplomat e studimeve universitare të ciklit të parë dhe të dytë, së bashku me aneksin e notave
2. Letër pranimi nga institucioni pritës i arsimit të lartë ku të përcaktohet programi i doktoratës ku kandidati është pranuar,
kohëzgjatja zyrtare e studimeve të doktoratës dhe udhëheqësi shkencor
3. Projektideja e temës së doktoratës në të cilën të paraqitet qartësisht objekti kryesor i studimit, metodologjia
të disiplinës) , literatura kryesore që është përdorur apo që do të përdoret potencialisht (në varësi të llojit
Nënshkrimi i Aplikantit _____________________________________________

Dita, Muaji, Viti
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