Formulari i vetëraportimit të aktiviteteve të edukimit në vazhdim
Emër

_____________________

Emri i babait __________________
Mbiemri _____________________
Numri i licencës _________________
Data e plotësimit _______________
Periudha kohore

Aktiviteti i kryer

Të dhënat e aktivitetit

Numri i
krediteve
?/për
artikull



Botim artikulli në revistë
shkencore



Botim i teksteve arsimore

?/për
tekst



Recencimi i botimeve

?/për
botim



Supervizimi i praktikave
profesionale



Abstrakt/Poster i botuar në
librin përmbledhës të një
aktiviteti të edukimit në
vazhdim brenda vendit/jashtë
vendit

?/për
supervizim

?/kërkim

Kredite gjithsej*

Deklaroj se aktivitetet e mësipërme janë raportuar me vërtetësi.

Nënshkrimi
_______________________________

Tiranë , më ___________

Lënda: Kërkesë individuale për njohje kreditesh
Unë ……………………………………, me profesion ………………………………. pranë
(Emri, Atësia, Mbiemri)
(Specialiteti)
institucionit …………………………………………, kërkoj njohjen e krediteve të përfituara nga
aktivitetet e mëposhtme të edukimit në vazhdim:

Aktivitete të edukimit në vazhdim të paakredituara paraprakisht
“Aktivitet kërkimor/studimor”
Lloji i aktivitetit:

Botim artikulli në revistë shkencore
Revistë shkencore e indeksuar në regjistër ndërkombëtar dhe me faktor impakti
Revistë shkencore e indeksuar në regjistër ndërkombëtar pa faktor impakti
Revistë shkencore e paindeksuar në regjistër ndërkombëtar dhe pa faktor impakti
Botim i teksteve mësimore
Tekst pasuniversitar
Monografi
Tekst mësimor për studentët e psikologjisë

Recensimi i botimeve
Recensimi i tekstit mësimor
Recensimi i artikullit

Supervizimi i praktikave profesionale
Supervizor me eksperiencë profesionale deri në 10 vjet
Supervizor me eksperiencë profesionale 10 deri në 20 vjet
Supervizor me eksperiencë profesionale mbi 20 vjet
Abstrakt/Poster i botuar në librin përmbledhës të një:
Aktivitet i edukimit në vazhdim jashtë vendit
Aktivitet i edukimit në vazhdim brenda vendit

Nr

Titulli i artikullit

Titulli i revistës

Numri i

Data e botimit

autorëve
1
2
3
Nr

Titulli i kapitullit

Titulli i librit

Numri i

Data e botimit

autorëve
1
2
3
Nr. Titulli i librit

Numri i autorëve

Data e botimit

1
2
Nr. Titulli i kurrikulës
1

Departamenti/fakulteti

Niveli

Data

2
Bashkëngjitur kërkesës gjenden dokumentet që vërtetojnë përfshirjen në këto aktivitete, sipas
procedurave të parashikuara nga Rregullorja e Edukimit në Vazhdim për profesionistët
psikologë.
Kontakte personale:
E-mail: __________________________________
Tel./cel: ________________________________
Nënshkrimi:

