Formular i kërkesës
për MASTER SHKENCOR
(Ju lutemi plotësoni formularin me germa
të mëdha shtypi ose me germa kompjuterike)

Rruga “Sami Frashëri”, Nr. 41, Tiranë
Tel: (04) 240706 www.umb.edu.al

1. Të dhëna personale

Emri

Atësia

Datëlindja dd/mm/vvvv)

Dokumenti i identifikimit

Vendlindja (fshati/ komuna/ qyteti)

Gjendja civile (B, M, D, V)

Gjinia

Shtetësia

Kombësia

Diploma universitare qe zotëroni (Bch, MBA, MA, MSc, etj.)

Mbiemri

Adresa e përhershme e banimit (vendi, qyteti/ fshati/ komuna, rruga nr./P., Ap.)

Ju lutem vendosni një
fotografi të kohëve të
fundit

Nr. i dokumentit identifikues

Adresa e banimit gjatë ndjekjes së programit MASTER

Tel:

e-mail:
Cel.:

2. Të dhëna lidhur me punësimin aktual

Fusha e veprimtarisë së Institucionit / Shoqërisë/ Biznesit

Institucioni / Shoqëria/ Biznesi

Adresa e plotë e vendit të punës (vendi, qyteti/ fshati/ komuna, rruga nr./P., Ap.)

Tel:

www.

3. Të dhëna lidhur me karrierën profesionale (lutemi filloni nga pozicioni që keni sot):

Punëdhënësi (Inst./ Shoq./ Bizn.)
Adresa e punëdhënësit
Detyra/ pozicioni që keni pasur
Periudha nga data
Deri në datën

e-mail:

4. Të dhëna lidhur me arsimimin dhe trajnimin (lutemi filloni me arsimin e mesëm):
Lloji dhe niveli i arsimit ose trajnimit
Shkolla/ Institucioni
Qyteti/ Shteti
Sistemi me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme
Titulli/ Grada/ Kualifikimi i fituar
Periudha nga data/ viti
Deri në

Programi Master Shkencor 120 ECTS

□ Financë - Kontabilitet
⃝ Menaxhim financiar

⃝ Shërbime Bankare dhe Financiare

⃝ Taksim dhe Ligj

⃝ Kontabilitet

□ Menaxhim Biznesi
⃝ Logjistikë dhe Menaxhim Operacionesh
informacionit

⃝ Marketing Strategjik ⃝ Menaxhim burimesh Njerëzore ⃝ Menaxhimi i Sistemeve të

□ Shkenca juridike
⃝ E drejtë Publike

⃝ E drejtë Tregtare ⃝ E drejtë Penale dhe Kriminologji ⃝ E drejta e Pronësisë dhe Teknologjisë së Informacionit

□ Administrim Publik
⃝ Administrativ - Ligjor

⃝ Administrativ - Ekonomik

□ Studime Evropiane
⃝ Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci ⃝ Politikat Evropiane dhe Administrimi publik ⃝ Studime ekonomike Evropiane ⃝ E drejta
Evropiane

□Sociologji Zhvillimi Komunitar
□Komunikim
⃝ Studime në Gazetari ⃝ Studime në Gazetari Ndërkombëtare ⃝ Marrëdhënie me Publikun në nivel Ndërkombëtar

6. Periudha në të cilën dëshironi të ndiqni programin:
Master i Shkencave
⃝ Tetor/ Nëntor
7. Bëni një vlerësim të njohurive tuaja në gjuhë angleze dhe në punën me kompjuter:
Gjuha angleze
Puna me kompjuterin

8. Emrat dhe numrat e kontaktit që mund të japin rekomandime për ju (1 punëdhënës dhe 1 pedagog):

1

2
9. Hapësirë për komente nga aplikanti (lutemi vetëm komente apo informacioni që gjykoni se janë relevante për vlerësimin e aplikimit tuaj):

I gjithë informacioni i këtij formulari mbrohet sipas ligjit shqiptar. Ai nuk i jepet askujt tjetër veç stafit të Universitetit “Marin Barleti”, në
përshtatje me detyrën që kryen. Materialet që shoqërojnë këtë kërkesë mund t’i kthehen me kërkesë të tij aplikantit, që nuk ka fituar të drejtën
për të vazhduar studimet Master.
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 për të më hequr të drejtën e statusit të fituar të studentit, nëse pavërtetësia zbulohet
më vonë.
Formulari i panënshkruar nuk pranohet.

Data

Nënshkrimi

Për t’u plotësuar nga UMB-ja
regji s trohet

nuk regji s trohet

Nr. i Matrikulimit
Dega Master (akronimi)
Profili (akronimi)
Semestri ( I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII )

nuk pl otës on kri teret
rezul ton jo-ka l ues

rezul ton i përja s htua r
ta ri fa e pa pa gua r

