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Drejtuar: 

Në zbatim të nenit 7 të Rregullores "Për organizimin e zgjedhjeve për autoritetet drejtuese dhe 

Senatin Akademik në Universitetin e Tiranës", Komisioni Institucional i Zgjedhjeve të8 

Universitetit të Tiranës, në datën 02.03.2021, ju ka dërguar Vendimin nr. 2, datë 01.03.2021 

"Për ngritjen e Komisioneve të Zgjedhjeve në njësitë përbërëse të UT-së dhe fillimin e procesit 
të vetëkandidimit për anëtarë të tyre" dhe Vendimin nr. 3, datë 01.03.2021 "Për përcaktimin e 

numrit të anëtarëve të Komisioneve të Zgjedhjeve, në njësitë përbërëse të UT-se". 

Në kushtet kur ka pasur kërkesa për sqarim në lidhje me dokumentacionin që duhet të dorëzojnë 
kandidatët e interesuar bashkëlidhur formularit të aplikimit, sqarojmë si më poshtë vijon: 

1. Kandidatët e interesuar nga personeli akademik, duhet të paraqesin këtë dokumentacion: 

Vërtetim nga struktura e Burimeve Njerëzore të njësisë kryesore, ku të specifikohet edhe 

njësia bazë ku bën pjesë; 
- Fotokopje të dokumentit të identifikimit. 

2. Kandidatët e interesuar nga studentët, duhet të paraqesin këtë dokumentacion: 

Vërtetim nga njësia ku studenti ndjek programin e studimeve, shoqëruar me listën e 

notave të përditësuar; 

-Fotokopje të dokumentit të identifikimit. 

3. Kandidatët e interesuar për sekretar, duhet të paraqesin këtë dokumentacion: 

Adresa: Sheshi "Nënë Tereza" Rektorati i UT, Tiranë,Tel: +35542250166, info@unitir.edu.al 



etim nga struktura e Burimeve Njerëzore të njësisë kryesore; RANG 
Fotokopje të dokumentit të identifikimit. 

Lutemi Sqarim, të publikohet në të publikohen në mjediset e njësive përbërëse, të IFBZ-së 

dhe në faget përkatëse zyrtare të tyre dhe UT-së. 

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin tuaj, 
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Dr. Edvin Lame 
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