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Faqe 1 e 3  

 
 

FORMULAR APLIKIMI 
për recensentë për vlerësimin e dorëshkrimeve, tekstet shkollore dhe materialet mësimore për 

klasat 3, 8 dhe 12 të pranuara në MASH në bazë të konkursit të shpallur të datës 24 Shtator 
2019. 

 
 

Ju lutemi lexoni UDHËZIMET e mëposhtme para se të plotësoni formularin: 
 
1. Ky formular paraqet një pjesë esenciale të aplikimit tuaj si recensent, informatat e paraqitura 

në këtë formular duhet të korrespondojnë me dëshmitë e bashkëngjitura në aplikacion sipas 
kritereve të përcaktuara në konkurs.  

2. Formulari i plotësuar duhet t’i bashkëngjitet aplikacionit dhe të dorëzohet sipas udhëzimeve të 
përcaktuara në konkurs.  

3. Ju lutem kompletoni Formularin e Aplikimit (aplikimet pa formular nuk do të shqyrtohen). 
4. Ju lutemi lexoni kushtet e konkursit dhe kërkesat tjera për aplikim.  
5. Çfarëdo deklarimi i rrejshëm në këtë aplikacion nënkupton diskualifikimin nga aplikimi dhe 

përzgjedhja.   

DETAJET PERSONALE 

Emri dhe mbiemri: 
 
 
 

Data e lindjes:  Kombësia:    

Vendi i lindjes:  Gjinia:  Femër    Mashkull 

INFORMATA TJERA 
 
A keni të afërm që punojnë në MASH ose në Shtëpi Botuese pjesëmarrëse në këtë konkurs 
ose konkurse të mëhershme për tekste shkollore? 
 Po                   Jo 
Nëse po, ju lutem ofroni detaje_____________________________________________ 
 
A keni ndonjë marrëveshje kontraktuale të tanishme ose në të kaluarën me shtëpi botuese 
pjesëmarrëse në këtë konkurs ose konkurse të mëhershme për tekste shkollore? 
 Po                  Jo 
Nëse po, ju lutem ofroni detaje: _____________________________________________ 
 
ADRESA E VENDBANIMIT 
Adresa e 
vendbanimit:  

Telefoni:   Numër telefoni 
alternativ:  

Email adresa:   

TË DHËNA PËR SHKOLLIMIN 
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Titulli Institucioni Periudha e vijimit (mm/vv deri mm/vv) 

   

   

   

Ju lutemi shtoni rreshta tjerë sipas nevojës.  

KUALIFIKIME PROFESIONALE DHE TRAJNIME  

Trajnime ose programe profesionale Kohëzgjatja (nga mm/vv deri 
mm/vv) 

  

  

Ju lutemi shtoni rreshta tjerë sipas nevojës.  

GJUHËT E HUAJA 
Gjuhët (me 

shkallë nga 1-5, 
ku 5 paraqet 

zotërim shumë të 
mirë)  

Folur Lexim  Shkrim  

    
    
    
    
PËRVOJA E PUNËS (Ju lutemi të paraqitni detaje të përvojës së punës duke filluar nga puna 
aktuale/ e fundit në mënyrë kronologjike) 
Punëdhënësi:  
Adresa e 
punëdhënësit: 

 
 

Vendi i punës:  Përshkrimi i detyrave kryesore:  

Kohëzgjatje (nga mm/vv 
deri mm/vv):  

Arsyet e largimit:  

Eprori (emri, mbiemri 
dhe pozita):  

Numri i 
telefonit 
dhe emali:  

 

Punëdhënësi:  
Adresa e 
punëdhënësit: 
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Vendi i punës:  Përshkrimi i detyrave kryesore:  

Kohëzgjatje (nga mm/vv 
deri mm/vv):  

Arsyet e largimit:  

Eprori (emri, mbiemri 
dhe pozita):  

Numri i 
telefonit 
dhe emali:  

 

Punëdhënësi:  
Adresa e 
punëdhënësit: 

 
 

Vendi i punës:  Përshkrimi i detyrave kryesore:  

Kohëzgjatje (nga mm/vv 
deri mm/vv)  

Arsyet e largimit:  

Eprori (emri, mbiemri 
dhe pozita):  

Numri i 
telefonit 
dhe emali:  

 

Ju lutemi shtoni rreshta tjerë sipas nevojës. 
 
Deklaroj që të gjitha informatat e paraqitura në këtë aplikacion janë të vërteta dhe të sakta. 
Jam i vetëdijshëm që paraqitja e informatave të rreme mund të rezultojë në refuzimin e 
aplikacionit ose, në rast të dhënies së kontratës, në ndërprerjen e saj. 

 
Nënshkrimi: ___________________________________________________________________ 

Data: _________________________________________________________________________ 
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