Aplikim për Regjistrim
në Programet e Studimit të
Fakultetit
të Shkencave të Aplikuara
dhe Ekonomisë

fotografi

(plotësimi me shkronja kapitale)
1. Të dhëna personale

Datëlindja (dd/mm/vvvv)

Emri

Adresa e banimit
Mbiemri

Vendlindja

Atësia

Nr. i telefonit/celularit

E-mail

Numri i dokumentit të identifikimit

Dokumenti i identifikimit

2. Arsimimi
Shkolla e ndjekur
Regjistruar për herë të parë në vitin
Përfunduar në vitin
Dokumenti i përfundimit të shkollës
ID e Maturës Shtetërore

3. Programi i Studimit që dëshiroj të ndjek:
 Financë Kontabilitet

 Informatikë e Aplikuar
 Inxhinieri Sistemesh dhe Programesh

 Financë, Bankë, Sigurime

Kompjuterike

 Kontabilitet, Auditim, Taksa

 Arkitekturë - Program Studimi i Integruar i

 Menaxhim Biznesi

Ciklit të Dytë, 300 ETCS

 Administrim Biznesi

Rruga “a i Frashëri , r.
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 Menaxhim (profesional)

 Biznes

(profesional)

Menaxhim publik

Kontabilitet

Shkenca Kompjuterike

Operacione biznesi

Hoteleri Turizëm

Marketing, Publicitet, Komunikim

Burime Njerëzore

Shërbime Bankare dhe Financiare

Ndërrmarje të vogla dhe të mesme dhe Sipërmarrje

Shpërndarje, Tregti me Pakicë. Shitje
Financë

Me Minorë:
Marketing
Burime Njerëzore
Menaxhim
Financë Kontabilitet

4. Deklaratë e aplikantit/es

Unë i/e nënshkruari/a deklaroj nën përgjegjësinë time personale, se i gjithë informacioni i njoftuar prej meje në këtë formular
dhe dokumentacioni që i bashkëngjitet atij është i vërtetë dhe i plotë. Unë jam i/e vetëdijshëm/e se informacioni i pavërtetë
është një arsye e mjaftueshme për mohimin e të drejtës së pranimit ose të statusit të fituar të studentit/es, nëse pavërtetësia
zbulohet më vonë.
I gjithë informacioni i këtij formulari mbrohet sipas legjislacionit shqiptar. Ai nuk i jepet askujt tjetër veç stafit të institucionit, në
përshtatje me detyrën që kryen.
Formulari i panënshkruar nuk është i vlefshëm.

Data

Nënshkrimi

Plotëson institucioni
regjistrohet

nuk regjistrohet

Nr. i matrikulimit
Programi (FIN– FBA– AAT– BUA– BAD -API-SIS- ARC -MPR-BPR)

Semestri ( I-II-III-IV-V-VI)
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