
                                                                                                                                                                                                                                KEDS ACADEMY PROGRAM                                                   HR - F - 001 

www.keds-energy.com  Versioni 1.0 

 
 

Ju lutem 
bashkëngjitni 

fotografinë e bërë 
në gjashtë muajt e 
fundit (3.5 x 4.5) 

 
 
 
Gjenerata e 9të  

European 
Energetic Youth 

 

 

FORMULARI I APLIKIMIT 
 

1. TË DHËNAT PERSONALE  
 

Emri                                                Mbiemri      Emri i mesëm (nëse ka) Numri i letërnjoftimit (i obligueshëm) 
   

  Data e lindjes  Vendi i lindjes  Shtetësia aktuale  Shtetësia në lindje  Gjinia  

Data  Muaji  Viti     Femër   

Mashkull  

Adresa e përhershme: 

 
Telefoni: E-mail adresa: 

 

2. INFORMACIONE TJERA  
 

A keni ndonjë problem shëndetësor?  Po Jo Nëse po, përshkruani: 

A jeni nën hetime?   Po Jo Nëse po, përshkruani: 

A ËSHTË NDONJË I AFËRM I JUAJI I PUNËSUAR NË KEDS    Jo     Po  të lutem specifiko GJENDJA FAMILJARE EKONOMIKE (PRINDËRIT) 

Emri  Mbiemri  Mbiemri Statusi i punësimit   Numri i fëmijëve vartës  

   I punësuar         0        1       2  

     
3. TË DHËNAT PËR SHKOLLIMIN 

 

Ju lutem shkruani të dhënat e plota sipas rendit kronologjik dhe vendosni emrin e saktë të institucionit dhe titullin e FITUAR/ Certifikatë apo Diplomë në 
gjuhën origjinale. 

 
 

A. Përgatitja Universitare 

Nga muaji/ viti  Deri në muajin/ vitin Institucioni (emri, vendi) Diploma, titulli i fituar 

B. Shkolla e Mesme  

Nga muaji/ viti Deri në muajin/ vitin Institucioni (emri, vendi) Diploma, titulli i fituar  

C. Shkolla Fillore  

Nga muaji/ viti Deri në muajin/ vitin Institucioni (emri, vendi) Diploma, titulli i fituar 

D. Të tjera 

Nga muaji/ viti Deri në muajin/ vitin Institucioni (emri, vendi) Diploma, titulli i fituar 

4. NJOHJA E GJUHËVE 
 

Për gjuhët ndryshe prej gjuhës amë, shkruani shkronjën nga kodi 
për të identifikuar nivelin e njohurisë.  

 

Gjuha Kupton Flet Lexon Shkruan KODI: 
A - Rrjedhshmëria profesionale: Aftësi për të punuar pavarësisht gjuhës, duke përfshirë 
shkrimin e raporteve me shkronja të shkrimit. Aftësi për të marrë pjesë në mënyrë aktive apo 
udhëheq takime në këtë gjuhë.   
B - Njohuri për punë: Aftësi për të ndjekur diskutimet e zhvilluara lidhur me punën dhe për të 
marrë pjesë, edhe pse njohuria për gramatikë dhe sintaksë mund të mos jetë e qartë. Mundësia 
për të punuar me telefon, të lexojë dhe kuptojë dokumentet e ndërlidhura me punën, dhe të 
ruajnë korrespodencë minimale. 
C - Njohuri e kufizuar: Aftësia për të kuptuar bisedat dhe tekstin e thjeshtë. 

Anglisht     

Serbisht     

Turqisht     

 Të tjera     

5. AFTËSITË KOMPJUTERIKE  
 

 E Lartë Mesatare E Ulët 
 

Unë vërtetoj se informacioni i dhënë në këtë aplikacion është i vërtetë, i plotë dhe i saktë dhe 
asnjë informatë e kërkuar apo ndonjë material tjetër informativ, nuk është lënë jashtë. E pranoj 
se nëse si kandidat/te nuk përmbush kriteret e përcaktuara, programi i KEDS Academy gëzon 
të drejtën të anulojë aplikimin tim dhe se unë nuk do të kem pretendime ndaj tyre.   

 

Data  __________________________     Nënshkrimi  _______________________________  

 MS Word:    

MS Excel:    

Tjera:    

http://www.keds-energy.com/


Afatet dhe Kushtet 
 

1. Pranueshmëria 
 

 Mosha 

Për nxënësit e Shkollave të Mesme, mosha 17-18 vjeç, për studentët e Universitetit, mosha 21-22 vjeç.  

 

 Arsimimi 

Studentët duhet të jenë të regjistruar dhe në mënyrë aktive duke vijuar në Universitetet Publike të Kosovës, 

dhe atë në vitin e fundit akademik. Nxënësit duhet të jenë duke vijuar kl. e 12 në shkollat Publike.  

 

UNIVERSITETET: 

Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike: 

- Elektroenergjetikë 

- Inxhinieri Kompjuterike 
 

Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës: 

- Konstruksion  

 

Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore:  

- Matematikë  

 

SHKOLLA E MESME PROFESIONALE:  

- Lëmi Elektroteknik, Profili Energjetikë, Instalues Elektrik dhe Makina Elektrike. 

 

 Shtetësia 
Kandidatët duhet të jenë shtetas të Republikës së Kosovës. 
 

 E kaluara  
Kandidatët nuk duhet të kenë ndonjë dënim penal në të kaluarën dhe nuk duhet të jenë nën hetime nga 
autoritetet për zbatimin e ligjit.    
 

2. Kërkesat e programit   
Programi ka të drejtë të testojë dhe të marrë në intervistë kandidatet për të përcaktuar përshtatshmërinë e 
tyre për programin.   
 

3.  Mjetet e Komunikimit 
Çdo komunikim në mes KEDS Academy dhe kandidatëve do të bëhet përmes e-malit, telefonit dhe faqes 
elektronike: www.keds-energy.com 
 

4.  Mundësi të Barabarta  
Programi ofron mundësi të barabarta, trajtim të drejtë dhe të barabartë për të gjithë, pa marrë parasysh 
gjininë, religjionin, origjinën kombëtare, përkatësinë politike etj.    
 

5.  E drejta e Informacionit  
Çdo informatë e marrë nga KEDS gjatë përzgjedhjes, regjistrimit, ndjekjes së programit, nuk do të jepet 
asnjëherë te palët e treta pa pëlqim paraprak. 
 

6.  Dokumentacioni 
I gjithë dokumentacioni i kërkuar (letërnjoftimi, indeksi i universitetit, certifikata e notave nga shkolla e 
mesme, dëshmia e Gjykatës, apo ndonjë dokument tjetër i kërkuar që konsiderohet si i nevojshëm) për 
identifikim dhe përshtatshmëri duhet të sigurohet para intervistës së parë.  
 

7.  Pajisjet Elektronike 
Studentët nuk lejohen të përdorin pajisje elektronike në asnjë vlerësim, test apo intervistë të organizuar nga 
KEDS-i. 
 

8.  Ankesat 
Çdo ankesë për KEDS-in mund të dërgohet tek ekipi ynë për përkrahje: HR@keds-energy.com. Secili rast do 
të shikohet individualisht dhe kandidatët do të mbahen të informuar.  
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