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Në qoftë se kërkesa është në lidhje me ÖSD, ju lutem lexoni “Të drejtat për inspektim 
dhe apelim” (në fund të këtij dokumenti) para plotësimit të formularit. 

Kryqëzoni llojin e kërkesës (): 

☐Ankesë ☐Inspektim ☐Apelim

Të dhënat e individit: 

Mbiemër:

Vendlindja:

Numër telefoni:

Adresa:

Emër:

Ditëlindja:
E-Mail:

Niveli:  

Kryqëzoni nivelin e provimit/kursit që keni kryer ()

☐A1 ☐A2 ☐B1 ☐B2 ☐C1

Data e provimit (nëse kërkesa është në lidhje me provimin ÖSD):

Në lidhje me:

Provimin ÖSD Kursin e gjermanishtes

Të gjithë seksionet e këtij formulari duhet të plotësohen me kompjuter ose me shkrim të 
lexueshëm me shkronja shtypi dhe formulari i plotësuar duhet të dërgohet në adresën 
info@aie.al 
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☐Sugjerim
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AIE – Austrian Institute of Excellence 

Head Office: Rruga e Dibrës, Kompleksi Halili 1017 Tiranë, Albania 
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Nëse keni dokumenta që mbështesin argumentin tuaj, ju lutem listojini të numëruara 
më poshtë duke i ndarë në rrjeshta dhe bashkëngjitini në e-Mail. 

Kam dokumenta Nuk kam dokumenta shtesë. 

Lista e dokumentave shtesë:

Arsyeja e ankesës/apelimit/sugjerimit: 
Përshkruani në mënyrë të shkurtër arsyen e ankesës, apelimit ose sugjerimit. 
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Të Drejtat për Inspektim dhe Apelim 

Pjesëmarrësit në provim kanë të drejtë të inspektojnë detajet e vlerësimit të provimit 

të tyre, pra Formularin e Vlerësimit, si dhe të apelojnë vlerësimin. Në të dyja rastet ka

një afat prej tre muajsh pas datës së lëshimit të certifikatës ose pas njoftimit të 

rezultatit, në rast se ky i fundit ka qënë negativ.  

Personat nën moshën 18 vjeç, lejohet të inspektojnë provimin e tyre të shoqëruar nga 

kujdestari ligjor, dhe u nevojitet miratimi i këtyre të fundit për të bërë kërkesën për 

inspektim dhe apelim.  

Dokumentat e provimit nuk lejohet t’i dorëzohen personit të testuar dhe nuk lejohet të 
fotokopjohen apo të fotografohen. Inspektimi i fletëve të provimit dhe formularit të 
përgjithshëm nuk është i lejuar.

Apelimi ndaj vlerësimit të provimit mund të bëhet nëpërmjet Qendrës së Provimeve 

AIEx brenda afateve të përcaktuara më sipër. Gjithashtu egziston mundësia e apelimit 

direkt tek Qendra e ÖSD (ÖSD Zentrale). Nëse ka argumenta të mjaftueshme, do 

bëhet një rivlerësim nga punonjës të Qendrës së ÖSD (ÖSD Zentrale). Argumenti i 

bazuar vetëm tek mos-arritja e pikëve të nevojshme, nuk është i mjaftueshëm për 

rivlerësim.  

Ankesat për zhvillimin e provimit duhet të bëhen direkt pas përfundimit të testimit. 

Ankesa duhet të bëhet në formë të shkruar me anë të këtij formulari dhe i drejtohet 

Drejtuesit te Qendres se Provimeve. Kryetari i Provimit, pas dëgjimit të të dyja palëve

në lidhje me ankesën, përpilon një Proces Verbal për procedurën. Në raste 

mëdyshjeje, vendos Qendra e OSD (ÖSD Zentrale).   

Unë i kam kuptuar të drejtat e ankesës dhe apelimit, dhe mbaj përgjegjësi për 
vërtetësinë e informacioneve të dhëna prej meje. 

Nënshkrimi  Data
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