
Aplikacioni numër..................... ( plotësohet nga MASHTI) 
(Ky dokument plotësohet nga përgjegjësi i institucionit pas organizatës e cila e bën rekomandimin për 
ndarjen e çmimit. Ku është fjala për vetkandidim, atëherë plotësohet nga i vetkandiduari) 

 
 
 

Aplikim për shpërblimin 
 

Shkencëtari i vitit 2022 
 

Shkencëtarja e  vitit 2022 
 
Shkencëtar i ri i vitit 2022 
 
Shkencëtarja e re e vitit 2022 

 
 
 

1. Të dhënat e institucionit/eve nominues/e 
 

Institucioni nominues  
 

1.1. Emri i institucionit kërkimor (universiteti,akademia etj) 

 
Personi përgjegjës 
 
Mbiemri             Emri 
 
Titulli/grada shkencore    
 
Telefoni   Faksi 
   
Posta elektronike    
  
Emri i institucionit kërkimor (universiteti, akademia, etj.) 
 
 
 
 

1.2.   Kandidati  i  nominuar 

 
Mbiemri   Emri 
 
Titulli/grada shkencore Data e marrjes së gradës më të lartë  Universiteti dhe vendi ku është marrë  
                                  grada më e lartë  
 
Kombësia  Gjinia   Ditëlindja 
    
 
 
Kontaktet 

 
Telefoni   Faksi 
 
E-mail   Faqja e internetit 
 
 

Luteni të jepni hollësitë e mëposhtme  për qëllime statistikore  

 
Grada/Pozicioni më i lartë akademik (ju lutem zgjidhni vetëm një)  
 

 Magjistraturë 



 Doktoraturë 

 Asistent profesor  

 Profesor i asociuar 

 Profesor universitar 

 Të tjera, shpjegoni.  

 
 
Pozicioni më i lartë profesional aktual ( ju lutem zgjidhni vetëm një)  
 

 Bashkëpunëtor shkencor  

 Udhëheqës projekti 

 Drejtor i institutit  

Drejtor i departamentit 

 Tjetër, shpjegoni  

 Aktualisht pa pozicion në ndonjë universitet apo institut universitar kërkimor. 

 
 
Instituti kërkimor-shkencor  i  kandidatit  të propozuar 

 
Emri i institutit kërkimor (universiteti, akademia, etj.)  
 
Instituti/klinika 
 
Departamenti 
 
Drejtuesi  i  institutit  kërkimor (titulli/grada shkencore, emri, mbiemri)  
 
Drejtuesi i institutit  (titulli/grada shkencore, emri, mbiemri)  
 
Adresa e institutit kërkimor 
 
Rruga/nr.  
 
Kodi postar / qyteti 
 
 

Adresa postare  e  kandidatit  ( jepet adresa e institucionit )  
 

 
Mbiemri                Emri           Titulli/ grada shkencore 
 
Rruga/ nr 
 
Kodi postar/ qyteti  
 
Telefoni   Faksi 
    
E-mail   Faqja e internetit  
 
 
Të dhënat bankare: 

 
Emri i bankës:  
        
Kodi sort    
       
Numri I llogarisë:        
 
IBAN-i:     
      
SWIFT / BIC:     



 
Emri i llogarisë :    
 
IBAN-i,  zëvendëson numrin e llogarisë dhe kodin sort. Financimi do të bëhet në euro.   
 
 

 
2. Informacion për veprimtarinë shkencore të kandidatit të propozuar/rekomanduar 

 
 

Disiplinat shkencore që lidhen me veprimtarinë e kandidatit (të paktën një, jo më shumë se 4 kategori, shuma e 
zërave duhet të jetë 100%, përdorni kategoritë e përshkruara nga dokumenti i bashkangjitur i titulluar Disiplina 
Shkencore). 
 

Disiplina 

kryesore 

shkencore 

% Tjetër 

disiplinë 

shkencore  

% Tjetër 

disiplinë 

shkencore  

% Tjetër 

disiplinë 

shkencore  

% 

 

Nr. 

 
 
 

2.1 Deklarata narrative 
 

Jeni të lutur të përshkruani rëndësinë e arritjeve të kandidatit në fushën e kërkimeve gjatë tre viteve të fundit 

dhe impaktin ose kontributin që kandidati ka pasur në fushën e tyre të kërkimit. Gjithashtu, dëshmoni 

veçantinë dhe kreativitetin e punës dhe tregoni se si ky projekt dallon bindshëm nga punimet e tjera që janë 

bërë në këtë fushë. 

së paku 3  faqe 

 

 
Ju lutemi të përdorni një dokument të veçantë të formatit të Word-it për shtojcën  
 
Shtojca duhet të përmbajë : 
 

1. Një Curriculum vitae të kandidatit  jo më shumë se 3 faqe  

2. Një listë të plotë të botimeve të kandidatit  

3. Një përmbledhje të arritjeve profesionale (për shembull një listë të botimeve apo patentave më të 
rëndësishme të kandidatit)  

4. 3 Rekomandime  - për çmimin “Shkencëtari i vitit”,  dhe Shkencëtarja e vitit një vendëse, dy nga 
jashtë dhe “Shkencëtari i ri i vitit” dhe Shkencëtarja e re e vitit, një nga jashtë . 

Shkencëtari i ri i  vitit dhe Shkencëtarja e re e vitit  ” duhet: 

1.  Të mos jetë më i vjetër se 30 vjeç. 

2.  Nuk pranohen rekomandimet e lëshuara nga i njëjti institucion. 

     
       Vendi, data  :  
 
       Firma  dhe vula e institucionit nominues____________________________ 
 

 

 

 

 


