
 
 

 

KËRKESË PËR PËRFITIM BURSE DHE/OSE PËRJASHTIM NGA TARIFA SHKOLLIMIT 

PËR VITIN AKADEMIK 2019-2020 

PËR STUDENTËT NË PROGRAMET E CIKLIT TË PARË TË STUDIMIT 

 

Emër ________________   Atësi_______________Mbiemër_____________Nr i letërnjoftimit______________ 

Fakulteti :  FSHL               FVFR     

Viti i studimeve :  I       II      III     

Niveli i trajtimit me bursë  një vit më parë  2018 – 2019  E plotë   ½ Bursë   I/e Patrajtuar  

Në kolonën anësore vendos shenjën X për dokumentin e paraqitur  

A “KËRKESË PËR PËRFITIM BURSE DHE PËRJASHTIM NGA TARIFA SHKOLLIMIT” 
 
Unë kërkuesi paraqes kërkesën time, pasi i përkas një prej kategorive të përcaktuara nga kriteri 1 deri në 11 

 
 

Nr.Kriterit 

 
Lista e dokumentacionit sipas kritereve përkatëse 

 

 
 

Shëno 

1 Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike  

- Vërtetim që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike, ku të specifikohet masa e 

ndihmës ekonomike (vlera e shprehur me shifra dhe fjalë) – dokument origjinal lëshuar nga 

Njësia e Qeverisjes Vendore. 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë 

 

2 Bashkëshortët me fëmijë dhe që janë të dy student në IAL publike   

- Vërtetim nga IAL-ja publike për secilin nga bashkëshortët;  

- Çertifikatë familjare dhe martese;  

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë) 

 

3 Studentët që rezultojnë persona me aftësi të kufizuar  

- Vërtetim lëshuar nga KMCAP- dokument fotokopje e noterizuar ose e njehsuar me 

origjinalin. 

 

- Vërtetim për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar- dokument origjinal lëshuar nga 

institucioni përkatës. 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë) 

 

4  Studentët të cilët i kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuara,   

- Vërtetim i Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, (KMCAP-së), për secilin 

prind; 

 



- Vërtetim për përfitim pagese të aftësisë së kufizuar, për secilin prind;  

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë. 

 

5 Student që vjen nga shtresa sociale: student, me prind bashkëjetues pensionist 

dhe prindi tjetër i është ndarë nga jeta 

 

- Vërtetim origjinal për prindin bashkëjetues që trajtohet me pension pleqërie, lëshuar nga 

DRSSH përkatëse; 

 

- Çertifikatë vdekjeje e prindit që është ndarë nga jeta;  

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë) 

 

6 Student që vjen nga shtresa sociale: student, i cili i ka të dy prindërit 

pensionistë 

 

- Vërtetim origjinal për secilin prind për trajtimin me pension pleqërie, lëshuar nga DRSSH 

përkatëse; 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë) 

 

7 
Student që vjen nga shtresa sociale: student, i cili është i treti e lart në radhën e 

fëmijëve në familje me tre fëmijë a më shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në 

institucionet publike të arsimit të lartë 

 

- Vërtetim origjinal për secilin nga dy fëmijët e parë të familjes që janë student, lëshuar nga 

institucioni publike të arsimit të lartë ku ndjekin studimet; 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë) 

 

8 
Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët që kanë përfituar statusin e 

jetimit, deri në moshën 25 vjeç.  

- Kopje e noterizuar e librezës për përfitimin e statusit të jetimit lëshuar nga Shërbimi 

Social Shtetëror  

OSE  -  Çertifikatë vdekje për secilin prind që nuk jeton më; Dokument që vërteton 

se janë të lindur jashtë martese; Vendim i gjykatës ku është hequr e drejta 

prindërore e të dy prindërve ose u është hequr e drejta prindërore për njërin prind 

dhe prindi tjetër nuk jeton; Dokument që vërteton që janë braktisur nga të dy 

prindërit dhe nuk u njihet identiteti i tyre; 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë) 

 

9 
Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët që kanë humbur kujdestarinë 

prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, deri në moshën 25 vjeç. 
 

- Fotokopje e noterizuar e vendimit të formës së prerë të gjykatës për humbjen e kujdestarisë 

prindërore 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti/ letërnjoftim ose 

pasaporte). 

 

10 
Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët që janë identifikuar si viktima të 

trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima 

të trafikut të qenieve njerëzore deri në moshën 25 vjeç. 

 

- Dokument origjinal që vërteton se kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të 

trafikut të qenieve njerëzore, lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror; 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti/ letërnjoftim ose 

pasaporte) 

 

 



11 
Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët fëmijë të punonjësve të Policisë 

së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të 

Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të 

Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur 

jetën në krye dhe për shkak të detyrës 

 

 Dokument origjinal që vërteton se studenti është fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes 

nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror 

dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës, 

lëshuar nga Ministria përgjegjëse për punët e brendshme dhe ajo e mbrojtjes; 

 

 Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti/ letërnjoftim ose 

pasaporte) 

 

 

B “KËRKESË VETËM PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT” 

Unë kërkuesi paraqes kërkesën time, pasi i përkas një prej kategorive të përcaktuara nga kriteri 12 deri në 13 

 
 

Nr.Kriterit 

 
Lista e dokumentacionit 

 
 

Shëno 

12 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët romë dhe egjiptianë.  

- Deklaratë noteriale e studentit, ku vetë deklarohet se i përket komunitetit romë dhe 

egjiptianë. 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë 

 

13 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët fëmijë të ish-të dënuarve dhe të 

përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë 

me heqje lirie 

 

- - Vërtetim origjinal nga instituti i integrimit të përndjekurve politikë, që vërteton se 

studenti ka statusin “Fëmijë i ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politik nga sistemi 

komunist”; 

 

 - Dëshmi penaliteti për prindin ish te përndjekur ose vërtetim për kohën e dënimit të 

lëshuar nga Ministria e Punëve të Brendshme. 

 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 

pasaportë  

 

 

Deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë kërkesë, si dhe dokumentacioni shoqërues janë në dijeninë 

time, të sakta dhe janë dokumente zyrtare të marra në institucionet shtetërore të njohura me ligj. 

Nuk përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa shkollimit studentët që: 

 Kanë mbaruar  studimet në një program studimi dhe vazhdojnë studimet në një program të 

dytë studimi, nga ky rregull përjashtohen studentët e shkëlqyer. 

  Janë përsëritës me përjashtim të rasteve të forcave madhore 

 

              

       

Emër Mbiemër nënshkrimi i studentit 

 

 

Nr. Cel:        Adresa e-mail:     



 

 

 

 


