KËRKESË PËR REGJISTRIM SI
KANDIDAT PËR DREJTUES I
NJËSISË BAZË

AKADEMIA E STUDIMEVE ALBANOLOGJIKE

Bazuar në ligjin nr. 8485, dt. 12.05. 1999 “Kodi i procedurave
administrative të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar dhe nenit 131
të ligjit nr. 80/2015, “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në
Institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, urdhrin e
Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë Nr. 173, datë 22.06.2021 të
MASR “Për procesin zgjedhor për autoritetet drejtuese në Akademinë e
Studimeve Albanologjike”, urdhrin e Rektorit të Akademisë së
Studimeve Albanologjike Nr. 223/1 Prot, datë 24.06.2021 dhe të
Rregullores “Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe
Senatin Akademik në Akademinë e Studimeve Albanologjike”
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Unë aplikanti paraqes KËRKESËN time për regjistrim si kandidat për DREJTUES I
NJËSISË BAZË, pasi jam njohur dhe jam në përputhje me Rregulloren "Për organizimin e
zgjedhjeve të para për autoritetet dhe organet drejtuese në insitucionet publike të arsimit të lartë
në Republikën e Shqipërisë”, për zgjedhjet që do të mbahen në datën 21.07.2021 dhe sipas neneve
përkatëse të kësaj rregulloreje.
Gjithashtu, deklaroj se të dhënat e paraqitura nga ana ime në këtë kërkesë, si dhe
dokumentacioni shoqërues janë të sakta dhe të vërteta. Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga
ana ime në këtë kërkesë, si dhe paraqitja e dokumentave të falsifikuara, përveç përgjegjësisë
penale, sjellin automatikisht heqjen e së drejtës sime për kandidim.
Dokumentat shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara.
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