










 

 

Rruga Naim Frasheri, Nr.37, Tiranë 

Shtojcë 1: Model kërkese për kandidatët 

Kërkesë aplikimi  

Drejtuar: Agjencisë së Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar (ASCAP), Tiranë 

 

Unë i nënshkruari___________________________ kërkoj të jem pjesë e regjistrit shtetëror të 

mësuesëve të gjuhës shqipe dhe të kulturës shqiptare në diasporë. Më poshtë janë të dhënat e mia 

personale. Mbaj përgjegjësi të plotë për vërtetësinë e këtyre të dhënave. 

EMËR, ATËSI, MBIEMËR:  

ADRESA:  

TELEFON:  

EMAIL:  

NUMRI PERSONAL I IDENTIFIKIMIT:  

VENDLINDJA:  

VENDBANIMI:  

DIPLOMIMI:  

Vendi ku jeni diplomuar:  

Emërtimi i institucionit të lartë ku jeni 

diplomuar: 

 

Lloji i institucionit ku jeni diplomuar 

(publik/privat): 

 

Lloji i diplomës (Bachelor/Master/Diplomë e 

integruar etj): 

 

Fusha ku jeni diplomuar (Emërtimi i 

diplomës) dhe viti i diplomimit: 

 

Lloji i kualifikimit në mësuesi, në vendbanim 

ku ushtroni detyrën e mësuesit: 

 

VITET E PUNËS:  

Vite pune në mësuesi në vendbanimin tuaj më 

siguracion të rregullt: 

 

Vite pune në mësuesi në vende të tjera më 

siguracion të rregullt: 

 

Jeni diplomuar si mësues në Shqipëri (po ose 

jo): 

 

Lloji i diplomës në mësuesi në Shqipëri 

(emërtimi i diplomës): 

 



 

 

Rruga Naim Frasheri, Nr.37, Tiranë 

Viti kur jeni diplomuar si mësues në Shqipëri:  

Vite pune në mësuesi në Shqipëri me 

siguracion të rregullt: 

 

Kategoria e kualifikimit nëse keni marrë një 

të tillë në Shqipëri: 

 

Emërtimi i institucionit ku jepni mësim:  

Lloji i institucionit ku punoni (publik/privat):  

Institucioni ku punoni është në varësi të 

shtetit ku banoni (po/jo): 

 

Institucioni ku punoni është në varësi të 

shtetit shqiptar (po/jo): 

 

Punoni me kohë të plotë (po/jo):  

Punoni me kohë të pjesshme (po/jo):  

 

Bashkëlidhur janë dokumentet:  

- Curriculum vitae me fotografi sipas formatit EUROPASS.  

- Kopje e nje dokumenti identifikimi: pasaportë, apo kartë identiteti.  

- Kopje e diplomës, në fushen e mësuesisë, lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë, e përkthyer 

në gjuhën shqipe dhe noterizuar (bachelor dhe master ose e integruar).  

- Kopje e listës së notave, e përkthyer në gjuhën shqipe dhe e noterizuar. 

- Kopje e licensës së mësuesisë e përkthyer në gjuhën shqipe dhe e noterizuar (nëse disponon 

një të tillë). 

- Kopje të përkthyera në gjuhën shqipe dhe të noterizuara të certifikatave dhe të kualifikimeve 

si mësues të gjuhës shqipe, të marra në Shqipëri ose në vënde të tjera (nëse e dispnon një të 

tillë).  

- Dokumenti që vërteton që kandidati jep mësim në gjuhën shqipe, i përkthyer në gjuhën shqipe 

dhe i noterizuar (të saktësohet nëse është institucion publik ose privat, nëse është punë me kohë 

të plotë ose të pjesshme) me përjashtim të rasteve kur ky dokument, lëshohet nga përfaqësitë 

diplomatike. 


