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       NJOFTIM 

 

SQARIM MBI TARIFAT E SHKOLLIMIT DHE SHTYRJEN E 

AFATIT TË PAGESËS SË TARIFËS SË SHKOLLIMIT 
 

Të nderuar studentë !  

 

Gjatë kësaj periudhe kemi patur komunikim të vazhdueshëm me një pjesë të madhe të 

studentëve ne mënyrë elektronike dhe si rezultat i këtij komunikimi, po ju sqarojmë si 

më poshtë vijon: 

 

Në zbatim të VKM nr. 903, dt. 21.12.2016, ”Për përcaktimin e kritereve për përfitimin 

e bursave nga fondi i mbështetjes studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që 

studiojnë në programe studimi në fushat prioritare dhe studentët në nevojë”, të 

ndryshuar, të ndryshuar me VKM nr. 39 datë 23.01.2019, VKM 269 datë 

29.03.2017”Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e 

pranimit në një program të integruar të studimeve ... që përjashtohen nga tarifa vjetore 

e shkollimit ” të ndryshuar me VKM nr. 40 datë 23.01.2019, VKM nr. 778 datë 

26.12.2018 ”Për një ndryshim dhe shtesë në VKM nr. 288 datë 21.05.2018”Për 

miratimin e kufirit maksimal të tarifës vjetore të shkollimit për studentët që ndjekin 

studimet në IPAL, në një program të integruar të studimeve ose një një program të 

studimeve profesionale me kohë të plotë”, VKM  nr. 780 dt. 26.12.2018 ”Për 

përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret për ulje të tarifës vjetore 

të studimeve në programet e ciklit të dytë të studimeve, në IAL Publike”, 

 

1. Kanë përfituar bursë të gjithë studentët e ciklit të parë të studimeve që kanë 

paraqitur dokumentacionin dhe kanë plotësuar kriteret sipas VKM të 

mesipërme si studentë të shtresave në nevojë dhe studentë ekselentë, të 

miratuar me Vendime Bordit të Administrimit. 

 

2. Kanë përfituar përjashtim të tarifës së shkollimit studentët e ciklit të dytë në 

masën 50% të cilët kanë plotësuar kriteret (sipas shtresave në nevojë dhe 

studentë ekselentë) sipas VKM të mësipërme, të miratuar me Vendim Bordi të 

Administrimit. 

 

3. Kanë përfituar reduktim të tarifës së shkollimit në masën 50% të gjithë 

studentët të rregullt të ciklit të parë të studimit me mesatare mbi 6, të miratuar 

me Vendime të Bordit të Administrimit. 

 

4. Kanë përfituar përjashtim të plotë nga tarifa e shkollimit të gjithë studentët e 

ciklit të parë të studimit, që kanë dorëzuar dokumentacionin dhe kanë plotësuar 

kriteret sipas VKM të mësipërme, të miratuar më Vendime të Bordit të 

Administrimit.  

 

5. Së fundmi, sipas VKM nr. 251 datë 27.03.2020  kanë përfituar përjashtim nga 

tarifa e shkollimit studentë e ciklit të parë të studimit, që kanë dorëzuar më 

parë dokumentacionin dhe në bazë të këtij VKM plotësonin kriterin përkatës, 

miratuar me Vendim të Bordit të Administrimit. 
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Duke patur parasysh situatën e vështirë të Covid 19 dhe  kërkesat e një pjese të 

studentëve që nuk kanë patur mundësi të kryejnë pagesën e tarifës së shkollimit për 

arsye financiare apo të vështirësisë së lëvizjes, brenda afatit 30.04.2020, ju jepet 

mundësia e shtyrjes së afatit të shlyerjes së tarifës së shkollimit të vitit akademik 

2019-2020, deri në 31 Maj 2020. 

Gjatë kësaj periudhe të gjithë studentët që kanë mbetur pa derdhur tarifën e shkollimit, 

kanë mundësi të printojnë faturën përkatëse nga sistemi ku mund të logojnë 

personalisht dhe mund ta paguajnë atë në çdo bankë të nivelit të dytë apo postë. 

 

Mandat pagesa do të dërgohet në adresën e emalit isinollari@ust.edu.al dhe 

konfirmimi do t’ju dërgohet brenda dy ditëve punë. 

 

Në rast se ndonjë nga studentët që ka përfituar reduktim të tarifës apo përjashtim nga 

tarifa e shkollimit sipas pikave të mësipërme 2,3,4,5 dhe ka paguar tarifën e plotë, 

duhet të dërgojnë zyrtarisht dorazi ose me postë dokumentacionin pranë Universitetit 

të Sporteve të Tiranës, si më poshtë për të përfituar rimbursimin e diferencës së tarifës: 

 

1. Kërkesë drejtuar Universitetit të Sporteve të Tiranës 

2. Mandatin e pagesës se tarifës së shkollimit të plotë  

3. Nr. e llogarisë në një bankë të nivelit të dytë në emër të studentit  
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