
 

Universiteti I Shkodres “Luigj Gurakuqi” 

Rektorati 

APLIKIM PER BURSE VITI AKADEMIK 2017-2018 

Emer Mbiemer i/e studentit: --------------------------------------------------------------- 

Fakulteti:-------------------------- Dega -----------------------  Viti I studimeve--------- 

Niveli I trajtimit me burse nje vit me pare 2016-2017   

e plote       1/2 pa burse  

 

Ne kolonen anesore vendos shenjen per dokumentin e paraqitur: 

Nr Lista e dokumentacionit  

A STUDENTET NE NEVOJE, SIPAS KRITERIT EKONOMIK  

I Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike  

1 Vertetim qe familja e studentit trajtohet me ndihme ekonomike, ku te specifikohet 

masa e ndihmes ekonomike (vlera e shprehur me shifra dhe fjale, e plote apo e 

pjesshme) –dokument original lëshuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore e 3 muajve 

të fundit 

 

2 Vertetim studenti nga sekretaria mesimore me vitin e fillimit e 3 muajve të fundit  

 

3 

 

Vertetim qe studenti/e  e ka vendbanimin e perhershem te tij mbi 10 km larg nga 

Universiteti I Shkodres. Ky vertetim kerkohet vetem nga studentet e Bashkise 

Shkoder dhe leshohet nga Njesia administrative Shkoder e 3 muajve të fundit 

 

4 Vërtetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore që nuk ushtron aktivitet privat për çdo 

pjestar të familjes veçmas duke përfshirë edhe vetë studentin(per anetaret mbi 18 

vjec) e 3 muajve të fundit 

 

5 Fotokopje –karte identiteti e studentit  

II Studenti bashkeshort me femije dhe kur familja e tij trajtohet me ndihme 

ekonomike 

 

1 Vertetim qe familja e studentit trajtohet me ndihme ekonomike, ku te specifikohet 

masa e ndihmes ekonomike (vlera e shprehur me shifra dhe fjale, e plote apo e 

pjesshme) –dokument original lëshuar nga Njesia e Qeverisjes Vendore e 3 muajve 

të fundit 

 

2 Vertetim studenti nga sekretaria mesimore me vitin e fillimit e 3 muajve të fundit  

3 Vërtetim nga Drejtoria Rajonale Tatimore që nuk ushtron aktivitet privat për çdo 

pjestar të familjes veçmas e 3 muajve të fundit 

 



4 Fotokopje –karte identiteti e studentit  

III Studentet qe rezultojne persona me aftesi te kufizuar  

1 Vertetim leshuar nga KMPAC me e 3 muajve të fundit  

2 Vertetim per perfitimin e pageses se aftesise se kufizuar –document original I 

leshuar nga institucioni perkates e 3 muajve të fundit 

 

3 Vertetim studenti nga sekretaria mesimore me vitin e fillimit e 3 muajve të fundit  

4 Fotokopje –karte identiteti e studentit  

B STUDENTET NE NEVOJE, JASHTE KRITERIT EKONOMIK  

1 Studentet qe kane perfituar statusin e jetimit – statusi I jetimi fotokopje e 

noterizuar 

certifikatat e vdekjes se prinderve  e 3 muajve të fundit 

 

1 Studentet qe kane humbur pergjegjesine prinderore, me vendim gjykate te formes 

se prere –fotokopje e noterizuar e vendimit te gjykates 

 

2 Studentet qe jane identifikuar dhe trajtuar si viktima te trafikut te qenieve 

njerezore dhe kane humbur kujdesin prinderore- fotokopje e noterizuar e vendimit 

te gjykates 

 

3 Studentet qe jane femije te punonjesve te Policise se shtetit, gardes se Republikes, 

sherbimit te kontrollit te brendeshem, policise se mbrojtjes nga zjarri dhe te 

shpetimit, forcave te armatosura, sherbimit informativ shteterore, dhe te policies se 

burgjeve qe kane humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres –dokument 

original leshuar nga institucioni perkates e 3 muajve të fundit 

 

4 Vertetim studenti nga sekretaria mesimore me vitin e fillimit e 3 muajve të fundit  

5 Fotokopje –karte identiteti e studentit  

   

 

Humbasin te drejten e perfitimit te burses ato studente qe:  

• Jane ndare nga trungu familjare 

• Familjet e tyre ushtrojne veprimtari private. 

• Vazhdojne studimet ne nje program te dyte studimi. 

• Jane shpallur ngeles siaps regullores se universitetit 

• Ata te cilet nuk frekuentojne studimet ne nje muaj te caktuar nuk i paguhet bursa per 

ate muaj. Studenti trajtohet me burse per muajt qe frekuenton studimet. 

 

Emer Mbiemer 

Nr.cel   Adresa 

 


