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Bord tal-Warrant tar-Restawraturi 
Superintendence of Cultural Heritage 
173, St. Christopher Street, 
Valletta 

Applikazzjoni għall-Ħruġ ta' Warrant għall-prattika tal-

Professjoni ta' Konservatur / Restawratur f' Malta 

Artikolu 29 tal-Att dwar il-Patrimonju Kulturali Kapitolu 445. 

 

Istruzzjonijiet 

 

- L-oqsma kollha għandhom jimtlew. 

- Nizzel il-formola mill-website tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali 

https://culture.gov.mt/en/culturalheritage/Pages/BordtalWarranttarRestawraturi.aspx  

- Aqra il-Kodiċi ta' Etika u l-Linji Gwida ta’ Prattika tal-Bord tal-Warrant tar-

Restawraturi, kif jidhru fuq il-website tas-Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali. 

- Imla l-formola b’ ittri kapitali ċari u ffirma.  

- Skenja l-formola u d-dokumenti kollha neċessarji u aqlibhom għall-format ta’ PDF.  

- Ibgħat id-dokumenti kolla bl-email fuq l-indirizz elettroniku 

bord.restawraturi@gov.mt 

- Huwa rakkomandat li jekk il-files flimkien ikunu akbar minn 20MB, dawn għandom 

jintbagħtu  permezz tas-servizz ta’ WeTransfer: https://wetransfer.com/ fuq l-istess 

indirizz elettroniku. 

 

 

 

 

Sezzjoni A - Dettalji Personali 

 

Numru tal-karta tal-identità jew in-

numru tal-Passaport 
 

Nazzjonalità 

 
 

Titlu 

 
 

Isem u Kunjom 

 
 

https://culture.gov.mt/en/culturalheritage/Pages/BordtalWarranttarRestawraturi.aspx
mailto:bord.restawraturi@gov.mt
https://wetransfer.com/
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Dettalji tal-Kuntatt 

 

Isem / Numru tar-residenza / tal-

applikant 
 

Isem tat-triq  

Lokalità (jekk residenti f'Malta jew 

Għawdex) 
 

Lokalità (jekk mhux residenti f'Malta 

jew Għawdex) 
 

Kodiċi Postali 
 

 

Pajjiż  

Email  

Nru. tal-mowbajl / Linja Fissa  

 

Dikjarazzjoni 

Applikazzjoni għal-Ħruġ ta' Warrant skont it-Termini tal-Artikolu 29. 

Jiena hawn taħt iffirmata napplika għall-ħruġ ta’ Warrant biex nipprattika l-

professjoni ta’ Konservatur-Restawratur f’Malta skont l-Artikolu 29 tal-Att dwar il-

Patrimonju Kulturali Kapitolu 445. 

Nikkonferma li l-informazzjoni li ddikjarajt hawnhekk hija preċiża u kompluta. 

Jiena niddikjara wkoll li m’ hemm xejn li għandu x'jaqsam mal-kondotta jew imġieba' 

professjonali tiegħi li tiprekludi l-ħruġ jew iż-żamma ta' Warrant għall-prattika tal-

Professjoni ta' Konservatur - Restawratur f' Malta. 

Barra min hekk, niddikjara li qrajt u fhimt il-Kodiċi ta' Etika u l-Linji Gwida ta’ Prattika 

tal-Bord tal-Warrant tar-Restawraturi, kif jidhru fuq il-website tas-Sovrintendenza tal-

Patrimonju Kulturali.  Fil-każ li jiena ningħata l-Warrant għall-prattika ta’ Professjoni 

ta Konservatur - Restawratur f' Malta, li huwa s-suġġett ta' din l-aplikazzjoni, jien 

hawnhekk qiegħed nimpenja ruħi li nirrispetta l-prinċipji deskritti fil-Kodiċi ta' Etika 

u l-Linji Gwida ta' Prattika msemmija hawn fuq għaż-żmen kollu li nkun detentur tal-

Warrant imsemmi. 

Jiena nikkonferma d-dikjarazzjonijiet kollha msemmija hawn fuq.  

(Ikkonferma billi tagħmel marka fil-kaxxa) 
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Jien, hawn taħt iffirmat, napplika għall-ħruġ ta' Warrant biex nipprattika l-

professjoni ta' Konservatur-Restawratur fil-qasam / oqsma ta' Speċjalizzazzjoni li 

ġejjin:  

Jista' tiġi magħżula aktar minn qasam wieħed. Għamel marka ħdejn l-oqsma rilevanti. 

 

Oġġetti (Ċeramika u Ħġieġ)  

Oġġetti (Metall)  

Oġġetti (Ġebla)  

Pitturi (Tila)  

Pitturi (Injam)  

Pittura (Ġebla)  

Karta u Kotba  

Tessuti  

Injam  

Oħrajn (Jekk jogħġbok 

speċifika) 
 

 

Sezzjoni B - Dettalji Professionali 

 

Kull perjodu ta' prattika imsemmi għandu jiġi kkorroborat permezz ta' ittra ta' 

attestazzjoni ffirmata mill-Konservatur-Restawratur li taħt is-superviżjoni tiegħu 

twettqet il-prattika. L-ittra ta' attestazjoni għandha tinkludi t-tul ta' żmien tal-prattika u 

l-qasam / oqsma ta' l-ispeċjalizzazzjoni prattikati. Għandu jiġi sottomess ukoll CV 

dettaljat tal-attestatur. Irreferi għall-Artikolu 29 (2) (d) (ii) tal-Att Dwar il-Patrimonju 

Kulturali Kapitolu 445. 

 

NOTA: Ittra separata ta' Attestazzjoni u Portafoll għandhom jiġu ppreżentati għal kull 

Qasam ta' Speċjalizzazzjoni. 



Page 4 of 6 

 

Jekk jogħġbok niżżel il-kwalifiki kollha relevanti. 

1. Kwalifiki (Skond l-Artikolu 29) 

Titolu sħiħ tad-Degree 

(ukoll bl-Ingliż) 
 

Isem tal-istituzzjoni  

Pajjiż  

Data tal-ħruġ  

Qasam / oqsma ta' 

Speċjalizzazzjoni 

 

 

 

Titolu sħiħ tad-Degree 

(ukoll bl-Ingliż) 
 

Isem tal-istituzzjoni  

Pajjiż  

Data tal-ħruġ  

Qasam / oqsma ta' 

Speċjalizzazzjoni 

 

 

 

Titolu sħiħ tad-Degree 

(ukoll bl-Ingliż) 
 

Isem tal-istituzzjoni  

Pajjiż  

Data tal-ħruġ  

Qasam / oqsma ta' 

Speċjalizzazzjoni 
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2. Prattika ta' konservazzjoni-restawr WARA l-għotja tad-degree / degrees / ċertifikati 

(tul ta' sentejn minimu) (Skond l-Artikolu 29 - DETTALJI SĦAĦ IRIDU JKUNU 

PROVDUTI). 

 

Tul ta' żmien  

Isem ta’ persuna taħt min l-

applikant ikun wettaq il-

prattika skond l-Artiklu 29 

(d) (ii). 

 

 

Dettaliji tal-Prattika  

 

Tul ta' żmien  

Isem ta’ persuna taħt min l-

applikant ikun wettaq il-

prattika skond l-Artiklu 29 

(d) (ii). 

 

 

Dettaliji tal-Prattika  

 

Tul ta' żmien  

Isem ta’ persuna taħt min l-

applikant ikun wettaq il-

prattika skond l-Artiklu 29 

(d) (ii). 

 

 

Dettaliji tal-Prattika  
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Sezzjoni Ċ – Checklist 

Noti: 

A. ID-DOKUMENTI KOLLHA MEHMUŻA GĦANDHOM IKUNU BL-INGLIŻI 

U / JEW MALTI. DOKUMENTI B' LINGWA OĦRA GĦANDHOM IKUNU 

TRADOTTI BL-INGLIŻ.  

B. L-ORIĠINAL TA' KULL DOKUMENT IRID JIĠI PPREŻENTAT WAQT L-

INTERVISTA. 

 

Id-dokumenti kif murija hawn taħt għandhom jintbagħtu kif indikat fl-

istruzzjonijiet. 

- Kopja tad-degrees/ċertifikati kif elenkati f'sezzjoni B. Parti 1. 

- Kopja uffiċjali tat-Traskrizzjoni tal-Gradi. 

- Attestazzjoni ta' sentejn prattika ta' konservazzjoni-restawr kif elenkata fit-

Taqsima B. 

- Kopja tal-karta tal-identita' jew tal-Passaport. 

- Kopja taċ-Ċertifikat tal-Kondotta tal-Pulizija maħruġ fl-aħħar xahar. 

- Portafoll tal-ħidma f’ forma miktuba u / jew grafika. 

- Għaqqad dokumenti rilevanti oħra f'PDF wieħed u speċifika hawn taħt: 

Dokumenti rilevanti oħra  

 

 

 

 

 

 

Isem u Kunjom 

(Applikant) 
 

Firma (Applikant)  

 


