
 

 

 APLIKIM PËR BURSË DHE/OSE PËRJASHTIM NGA TARIFA  

E SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020 – 2021 

Emër Mbiemër i/e studentit/es:          

Fakulteti : FSHL   FVFR     FSHR   Viti i studimeve : ___________________ 

Niveli i trajtimit me bursë  një vit më parë  2019 – 2020  E plotë   ½ Bursë   I/e Patrajtuar  

Në kolonën anësore vendos shenjën X për kriterin dhe dokumentacionin e paraqitur  

 

A. ”KËRKESË PËR PËRFITIM BURSE DHE PËRJASHTIM NGA TARIFA  

 E  SHKOLLIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021 

Unë kërkuesi paraqes kërkesën time, pasi i përkas një prej kategorive të përcaktuara nga 

kriteri 1 deri në 11 

 

Nr. 

 

Lista e dokumentacionit 

 

Shëno 

A. STUDENTËT NË NEVOJË  

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 i dokumentit te identitetit të studentit(Karte identiteti, leternjoftim 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 / 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 që i kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuar,   

- Vërtetim lëshuar nga KMCAP – origjinale, për secilin prind  



- Vërtetim për përfitimin të pagesës së aftësisë së kufizuar – origjinale për secilin 

prind 

 

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

ose pasaportë. 

 

5. Studentët që i kanë  njërin prind pensionist dhe tjetri nuk jeton   

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

DRSSH përkatëse 

 

- Çertifikatën e vdekjes për prindin që është ndarë nga jeta  

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

ose pasaportë. 

 

6 Student i cili i ka të dy prindërit pensionistë  

- Vërtetim 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. Studentët të tretët në rradhën e fëmijëve e lart, të cilët vijnë nga familje me 

tre fëmijë e më shumë, nga të cilët dy të parët janë student në IAL Publike 

 

- Vërtetime origjinale për secilin nga dy fëmijët e parë,  lëshuar nga IAL publike , ku 

ndjekin studimet 

 

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

ose pasaportë 

 

8. Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit ,deri në moshën 25 vjeç  

- Dokument fotokopje e noterizuar e librezës së 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 ju njihet identiteti i tyre 

 

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

ose pasaportë 

 

9. Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të 

formës së prerë, deri në moshën 25 vjeç 

 

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

kujdestarisë prindërore 

 

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

ose pasaportë 

 

10. Studentët që janë identifikuar  si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe 

kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qënieve 

njerëzore, deri në moshën 25 vjeç 

 

- Dokument original që verteton 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 pasaportë 

 



11. Studentët që rezultojnë 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 lëshuar nga institucioni përkatës , që vërteton se studenti është 

fëmijë të punonjësve të policisë së shtetit të gardës së republikës, të shërbimit të 

kontrollit të brëndshëm , të policisë së mbrojtjes nga zjarri dhe të shpëtimit , të 

forcave të armatosura , të shërbimit informative shtetëror dhe të policisë së 

burgjeve , që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës. 

 

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

ose pasaportë 

 

 

B. ”KËRKESË VETËM PËR PËRJASHTIM NGA TARIFA VJETORE E SHKOLLIMIT, 

 PËR VITIN AKADEMIK 2020-2021” 

Unë kërkuesi paraqes kërkesën time , pasi i përkas një prej kategorive të përcaktuara nga kriteri 12-14 

 

Nr. 

 

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 rome dhe 

egjiptianë 

 

- Fotokopje i dokumentit te identitetit të studentit(Karte identiteti, leternjoftim 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 

 

- Vertetim original nga Instituti i Integrimit të të përndjekurve politikë , që vërteton se 

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

komunist” 

 

- Dëshmi penaliteti për prindin ish të 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. 

 

14 Studentët , të cilët kanë të paktën njërin prind person me aftësi të kufizuara , 

të vërtetuar nga KMCAP, përfitues të pagesës së aftësisë së 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 

 

 



 

 Përfitojnë bursë: 

 

 Studentët e pranuar në vitin e parë akademik në programet e ciklit të parë me notë 

mesatare vjetore nga 9(nëntë) deri në 10(dhjetë) nga sistemi I arsimit të mesëm të lartë 

, që përllogaritet si mesatare e thjeshtë e treguesve(mesatarja aritmetike e thjeshtë e 

notave përfundimtare vjetore të lëndëve për të gjithë vitet e shkollimit në arsimin e 

mesëm e lartë ,mesatarja aritmetike e thjeshtë e notave të provimeve të maturës 

shtetërore), lista e studentëve sillet pranë UST nga QSHA. 

 

 

 Studentët e regjistruar në programet e ciklit të parë të studimeve, në vitet pas të parit, 

që rezultojnë me notë mesatare vjetore të ponderuar nga 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë), 

të vitit paraardhës akademik të përllogaritur me kreditet dhe notat e atij viti akademik, 

nga Universiteti i Sporteve të Tiranës.  

 

 Studentët duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për 

vitin akademik paraardhës. 

 

 Lista konfirmohet nga Dega e Informacionit Studentor dhe Regjistrimeve në UST.  

 

 

 

NUK PËRFITOJNË BURSË OSË PËRJASHTIM NGA TARIFA E SHKOLLIMIT STUDENTËT 

QË: 

 

1. Kanë mbaruar studimet në një program studimi dhe vazhdojnë studimet në një 

program të dytë studimi, nga ky rregull përjashtohen studentët e shkëlqyer. 

 

2. Janë përsëritës me përjashtim të rasteve të forcave madhore. 

 

Dokumentacioni dorëzohet nëpërmjet rrugës postare  në adresën : 

Universiteti i Sporteve të Tiranës , Rr.Muhamet Gjollesha, Tiranë  

ose pranë Zyrës së Arkiv-Protokollit, në Universitetin e Sporteve të Tiranës  

 

                                  

 

Emër Mbiemër  

 

nënshkrimi i studentit 

 

Nr. Cel:        Adresa e-mail:      

 


