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KONKURS
Për regjistrimin e kandidatëve në Institutin KAF
Afati, Shkurt 2018
Regjistrimi shpallet i hapur nga data 14.12.2017, përkatësisht deri në plotësimin e vendeve të lira.

I. Niveli i Dytë - Kontabilist i Certifikuar1
Modulet, kreditë e fituara dhe kohëzgjatja
Nr.

Modulet

Kreditë

Kohëzgjatja: orë/ muaj

1.

F4 Ligji i Korporatave dhe Biznesit

15

40/ 1 muaj

2.

F5 Menaxhimi i Performancës

15

40/ 1 muaj

3.

F7 Raportimi Financiar

15

40/ 1 muaj

4.

F8 Auditimi dhe Siguridhënia

15

40/ 1 muaj

5.

F9 Menaxhimi Financiar

15

40/ 1 muaj

Vendi ku organizohet trajnimi, ditët dhe orari
Nr.

Vendi i trajnimit

Ditët

Orari

1.

Prishtinë

E marte – E enjte
E shtune

17:00 – 20:00
09:00 – 15:00

Kosto e certifikimit
Nr.

Përshkrimi

Kosto

1.

Tarifa e aplikimit

75.00 €

2.

Moduli F4 (Trajnimi + Literatura)

130.00 €

3.

Moduli F5 (Trajnimi + Literatura)

130.00 €

4.

Moduli F7 (Trajnimi + Literatura)
Moduli F8 (Trajnimi + Literatura)

130.00 €
130.00 €

Moduli F9 (Trajnimi + Literatura)

130.00 €

5.
6.
7.
8.

Anëtarësia vjetore në vitin e parë të regjistrimit
Në vitin e dytë = 45.00€
GJITHSEJË KOSTOJA2

0.00 €
725.00 €

1

Për kandidatët në programin për kualifikimin “Kontabilist i Certifikuar” pas përfundimit të ligjëratave, pas secilit modul
organizohet provimi përkatës. Kurse, pas përfundimit me sukses të të gjitha provimeve kandidati/ja pajiset me certifikatë dhe
merr titullin “ Kontabilist i Certifikuar” dhe përfiton 75 kredi.
2

Kandidatët që kanë paguar dhe vijuar trajnimin nënkupton se do të ulen në provim pas përfundimit të ligjëratave të secilit
modul dhe lirohen në këto raste nga paraqitja dhe pagesa e provimit. Kurse, për rastet tjera pagesa për provim është 30 Euro.
(Sqarim: nuk mund të anulohet apo bartet e drejta për të hyrë në provim në një afatë/datë tjetër).
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II. Numëri i kandidateve
Shënim 1:
Në afatin Shkurt 2018, numri i kandidatëve që do të regjistrohen në kualifikimet profesionale është
40 kandidatë në secilin grup.
Shënim 2:
Në rast të paraqitjes së kandidatëve në numër më të madh se numri i paraparë në këtë konkurs dhe
nëse vlerësohet se ata i plotësojnë kriteret dhe standardet e kërkuara për regjistrim në IKAF, atëherë
organet përgjegjëse të Institutit mund të pranojnë një numër të caktuar prej tyre apo krijojnë një grup të ri.
Nëse numri i studentëve të regjistruar është nën 30 në një grup të caktuar, IKAF ka të drejtë të mos e fillojë
mësimin për programin përkatës, kurse kandidatëve të paraqitur t’ua ofrojë mundësin e: 1) Të ruajtjes së
pagesës për një afat të ri të regjistrimit ose 2) Të kthimit të mjeteve.

Shënim 3:
Instituti në mënyrë të përshtatshme i mirëpret studentët e kualifikuar të cilët kanë aftësi të kufizuara ose
nevoja të veçanta dhe synon t’i mbështesë ata në arritjen e potencialit të tyre nëpërmjet certifikimit dhe
krijimi i mundësive më të mëdha për punësim.

Shënim 4:
Rregullat e studimit për të gjithë studentët janë shpallur në rregulloret përkatëse që janë në dispozicion në
ueb faqen e Institutit KAF nëpërmjet pyetje/përgjigjeve: www.ikaf.org.
Instituti KAF në mënyrë të përshtatshme i mirëpret të gjithë kandidatët e kualifikuar.
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III. Kushtet, kriteret dhe afatet për regjistrim
1. Afatet për paraqitje dhe regjistrim
Kandidatët e interesuar mund të paraqiten duke filluar nga data 14.12.2017.
- Afati i I-rë i regjistrimit nga data 14.12.2017 deri me datën 30.12.2017
- Afati i II-të i regjistrimit nga data 01.01.2018 deri me datën 31.01.2018

2. Paraqitja e kandidatëve
Të drejtë paraqitjeje kanë të gjithë kandidatët që i përmbushin kushtet e parapara me konkurs. Kandidatët
duhet t’i dorëzojnë të gjitha dokumentet përmes e-mailit: trajnimikaf@gmail.com.

3. Kriteret për regjistrim të kandidatëve në kualifikimin Kontabilist i Certifikuar
- Formulari i Regjistrimit;
- Kontrata me Studentë (IKAF);
- Diploma në Fakultetin e Ekonomisë ose Biznesit;
- Certifikata “Teknik i Kontabilitetit”;
- Dëshmi mbi përvojën e punës 3 vjeçare në kontabilitet;
- CV-ja;
- ID Letërnjoftimi (kopje).
Të gjitha dokumentet duhet të dorëzohen me email, mirëpo para certifikimit tuaj dokumentet do
ju kërkohen të motorizuara te Noteri.

4. Njohja e moduleve të caktuara apo transferet
Nëse mbani ndonjë kualifikim ju keni të drejtë që të aplikoni për njohje të kualifikimit apo moduleve:
Më shumë detale: http://ikaf.org/njohja-e-moduleve-kualifikimeve-tk-kc-ac/.
Kandidatët të cilët aplikojnë për njohje të moduleve përveç dokumenteve të lartshënuara duhet të
dorëzojnë me email edhe këto dokumente:
- Plotësimi i formularit për njohje të moduleve (www.ikaf.org/formularet)
- Vërtetimin e dhënies së moduleve të caktuara në një shoqatë tjetër;
- Përvoja e punës.

KONTAKTI
Për më shumë hollësi kontaktoni zyren qendrore të Institutit KAF:
+381 (0) 38 220 608
+377 (0) 44 118 346
trajnimikaf@gmail.com
www.ikaf.org
Rr.Bedri Pejani Nr.1 – 10000 Prishtinë, Kosovë
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