FORMULAR REGJISTRIMI
PËR PROVIMET E GOETHE-INSTITUT
REGJISTRIM PËR PROVIMIN:
☐ Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

8.000 lekë* / 12.000 lekë

☐ Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1

(deri në moshën 15 vjeç)
☐ Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2

9.000 lekë* / 13.500 lekë

☐ Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2

(deri në moshën 15 vjeç)
☐ Goethe-Zertifikat B1

13.000 lekë* / 18.000 lekë / 6.000 lekë për modul

☐ Goethe-Zertifikat B2

15.500 lekë* / 21.500 lekë / 6.0001 lekë për PG / 15.0002 lekë për PSh

☐ Goethe-Zertifikat C1

20.000 lekë* / 26.000 lekë / 6.0001 lekë për PG / 18.0002 lekë për PSh

Emri:

☐ Po / ☐ Jo

Jeni nxënës/-e?

Nëse po, emri i shkollës:

Mbiemri:
Datëlindja:

☐ Po / ☐ Jo

Jeni student/-e?

Nëse po, emri i
institucionit arsimor:

Vendlindja:
Vendbanimi:

☐ Po / ☐ Jo

Jeni i/e punësuar:

Nëse po, shënoni
profesionin:

Shtetësia:

Keni njohuri paraprake të

Nr. i letërnjoftimit:

gjermanishtes?

☐ Po / ☐ Jo

Nëse po, shënoni ku apo si
e keni mësuar gjuhën:

Nr. i telefonit:
Adresa e email-it:

Cili është niveli juaj?

Me nënshkrimin e këtij formulari pranoj të kem lexuar dhe kuptuar (te të miturit prindi apo kujdestari ligjor) plotësisht
kushtet e përgjithshme të Goethe-Zentrum në Tiranë, dispozitat për zhvillimin e provimeve të Goethe-Institut si dhe
rregulloren e provimeve të Goethe-Institut.
Tiranë, më

emri, mbiemri, firma _________________________________________________________

Për t’u plotësuar nga Goethe-Zentrum
Nr. i pjesëmarrësit:
Statusi:

☐ intern / ☐ extern

Nr. i faturës:
Mësuesi pranë GZ i gjashtë muajve të fundit:

Data e regjistrimit:
Kursi _______ / Mësuesi _________________________
Kursi _______ / Mësuesi _________________________

Me nënshkrimin e kësaj deklarate shpreh miratimin për ruajtjen e të dhënave të mia personale të nevojshme për
regjistrimin për provim në bazën qendrore të të dhënave të Goethe-Institut e. V. me seli në Mynih të Gjermanisë dhe
bashkimin e tyre me të dhëna të tjera të miat, të cilat ndodhen tashmë atje.
Gjithashtu jap miratimin për përdorimin e mëtejshëm të të dhënave të mia nga qendra ku kam dhënë provimin dhe nga
Goethe-Institut e. V. për qëllime të studimit të tregut ose të marketingut dhe të reklamave, në veçanti për marrjen e
informacioneve rreth kurseve të reja të qendrës apo të Goethe-Institut e. V. nëpërmjet postës ose, në rast se e kërkoj
shprehimisht, edhe nëpërmjet telefonit, faksit, postës elektronikej, mediave sociale apo SMS-ve.
Me qëllim kontrollin e vërtetësisë dhe të lëshimit të dublikatave lejoj përcjelljen e të dhënave të provimeve të mia, ruajtjen
në arkivin qendror të provimeve dhe përdorimin e tyre nga Goethe-Institut e. V. (maksimumi për 10 vjet). Nëse bëhet fjalë
për të dhëna rreth provimeve të nevojshme për bashkimin familjar, Goethe-Institut e. V., me kërkesën e autoriteteve, ka
të drejtë të vërtetojë autenticitetin e dëshmisë së paraqitur prej meje.
Të dhënat e mia nuk përdoren nga qendra e provimit ose Goethe-Institut e. V. për qëllime të tjera përveç atyre të shprehura
në këtë formular dhe nuk u përcillen të tretëve, me përjashtim të rastit kur ekzistojnë dyshime të forta për një abuzim të
mundshëm me to.
Jam vënë në dijeni, se kam të drejtë të anuloj në çdo kohë miratimin për përdorimin e të dhënave të mia për qëllime të
studimit të tregut, të marketingut apo të reklamave.

Kushtet e përgjithshme të Goethe-Zentrum Tiranë:
http://www.goethe.al/?go=kushtet&cl=sq
Dispozitat për zhvillimin e provimeve dhe rregullorja e provimeve të Goethe-Institut:
http://www.goethe.al/?go=provimet&cl=sq
https://www.goethe.de/de/spr/kup/prf/prf.html

Tiranë, më

emri, mbiemri, firma _________________________________________________________

Legjenda për faqen e parë:

* Çmimet e ulura vlejnë vetëm për kandidatë, të cilët në çastin e regjistrimit për provim janë njëkohësisht edhe kursantë të
Goethe-Zentrum.
1

Këto çmime vlejnë vetëm për pjesët e të folurit të provimit, nëse ato përsëriten vetëm një herë dhe vetëm brenda një viti.

2

Këto çmime vlejnë vetëm për pjesët me shkrim të provimit, nëse ato përsëriten vetëm një herë dhe vetëm brenda një viti.

