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Politika afatgjatë e Kolegjit Universitar “Bedër” është t’i ofrojë çdokujt mundësi të njëjta pa dallime raciale apo kombësie.
Asnjë studenti nuk do t’i refuzohet pranimi dhe nuk do t’i bëhet asnjë diskriminim me bazë gjinie, feje, race, ngjyre, aftësie
të kufizuar dhe kombësie.

TË DHËNAT PERSONALE
Emër /Mbiemër:_______________________________

Gjinia:

Femër

Mashkull

Emri i babait: __________________________________
Emri i nënës: __________________________________

Vendlindja: __________________________________

Datëlindja:____________________________________

Komuna:_____________________________________

Bashkia:______________________________________

Rrethi: ______________________________________

Qarku: _______________________________________

Qyteti: ______________________________________

Fshati: _______________________________________

Nr. Personal/Lloji i dokumentit: ________________________________________________________________________
Shtetësia:______________________________________

Kombësia:___________________________________

Grupi i gjakut: ___________________________________

Gjendja martesore: ____________________________

Regjistrim i bazuar në: ________________________________________________________________________________
ID e Maturës Shtetërore: _____________________________

Pikët e maturës:_______________________________

VENDBANIMI DHE INFORMACIONI RRETH KONTAKTIT
Komuna: ______________________________________

Bashkia:_______________________________________

Rrethi: ________________________________________

Qarku: _________________________________________

Qyteti:________________________________________

Fshati: _________________________________________

Tel. shtëpi: __________________________________

Cel.:

_____________________________________

E-mail: _____________________________________
Adresa gjatë periudhës së arsimimit: _________________________________________________________________________

TË DHËNAT FAMİLJARE
Profesioni i babait: ____________________________

Punësimi i tij aktual: ____________________________

Profesioni i nënës: ___________________________

Punësimi i saj aktual: ___________________________

Tel. i babait:_____________________________

Tel. i nënës: _______________________________
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TË DHËNAT E SHKOLLIMIT TË MESËM
Shkolla e mesme: ____________________________

Viti i maturimit: _____________ Mesatarja:__________

Lloji i shkollës: private

Qyteti: __________________ Shteti: _______________

shtetërore

TË DHËNAT E GJUHËVE TË HUAJA
Gjuhët e huaja të studiuara në shkollë të mesme

: ________________________

Niveli:________________________

: ________________________

Niveli:________________________

: ________________________

Niveli:________________________

TOEFL: ______________ IELTS: ________________

Cambridge: ____________

Tjetër: __________________

LEJE PËR INFORMACIONIN E DHËNË
Duke u bazuar në ligjin nr. 9887 të datës 10.03.2008 rreth “Ruajtjes së Informacioneve Personale” dhe në
përshtatje me Ligjin e Arsimimit të Lartë autorizoj Kolegjin Universitar “Bedër” të përdorë informacionet e mia personale të
rradhitura më sipër. Unë mirëkuptoj që përdorimi i informacioneve përfshin mbledhjen, regjistrimin, depozitimin, sistemimin,
adaptimin, rregullimin, këshillimin, përdorimin, bllokimin, fshirjen pjesore apo komplete të tyre ose çfarëdolloj proçesi tjetër
të ngjashëm.
Gjithashtu mirëkuptoj që kam të drejtë që këtë autorizim ta anulloj me shkrim ose ta quaj të pavlefshëm kur të jetë e
arsyeshme.
Me firmën time autorizoj përdorimin e informacioneve të mësipërme.

DEKLARATA E STUDENTIT
Unë dëshmoj që i gjithë informacioni i plotësuar nga ana ime në këtë formular aplikimi është i plotë dhe i saktë.
Unë pranoj që aplikimi im të anullohet në rast se informacioni i deklaruar është jo i saktë.

Nënshkrimi: ______________________
Datë: _____/______/2017
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