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LISTA E DOKUMENTACIONIT TË REGJISTRIMIT NË U_POLIS PËR
PROGRAMET DOKTORATURE

Kandidatet aplikojnë për t'u regjistruar në një program studimi doktoratë
me dosje individuale, e cila duhet të përmbajë dokumentet e mëposhtme:

1) Kërkesa e kandidatit drejtuar Këshillit
të Profesorëve
përgjegjëse për organizirnin dhe administrimin e doktoratës.

të

Njësisë

kryesore

2) CV personale dhe bibliografi të punimeve shkencore, të cilat duhet të
dokumentuara nëse kandidati ka të tilla.

jenë të

3) Kopje të noterizuar të diplomes së nivelit te dytë (DND), apo të Diplomës të
Integruar të Nivelit të Dytë, apo të një diplome tjetër studimi, ekuivalente me to të
shoqëruar me listën e notave apo suplementin e diplomës. Diploma e huaj
shoqërohet me vërtetimin e njohjes nga MASH.
4) Kopje të noterizuar të diplomave apo certifikatave të kualifikimeve të ciklit të tretë
apo të një diplome ose certifikate ekuivalente me to shoqëruar me listen e notave
apo suplementin e diplomës nëse kandidati disponon një të tillë.
5) Vërtetim për vazhdimin e programeve të studimit të specializimit se bashku me listën
e notave të fituara deri në atë moment nëse kandidati është duke ndjekur një
program të tillë.
6) Fotokopje të noterizuar të kartës së identitetit/ pasaportës;
7) Dy fotografi;
8) Dy rekomandime nga persona me titull akademik.
9) Një deklaratë që pranon të shlyeje të gjitha detyrimet financiare
lidhur
koston e ketyre studimeve, sipas përcaktimeve të bëra nga vetë institucioni.

me

10) Dëshmi të gjuhës/gjuhëve të huaja (fotokopje të noterizuar).
11) Vërtetim nga qendra e punës nëse është i punësuar.

Shënim: Programi PhD. ofrohet si një program i përbashkët në bashkëpunim me
Universitetin e Ferrara në Itali.
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