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(Kjo shkrese perbehet nga 6 flete dhe 6 faqe te mbushura) 

 

Bazuar ne udhezimin nr.518 date 05.12.2016 me nr.prot.rektorat 4415; ne urdherin nr.519 date 

05.12.2016 me nr.prot.rektorat.4416 si dhe ne VKM per bursat miratuar me daten 21.12.2016, 

(vetem ne tekstin e VKM-se pasi nuk eshte botuar akoma ne FZ dhe nuk kemi shtojcen 1), grupi 

i punes per shqyrtimin e bursave, pasi studioi bazen ligjore, per te percaktuar dokumentet qe cdo 

student pretendues i perfitimit te burses duhet te sjelle per te provuar te drejten e perfitimit te 

burses, paraprakisht deri ne botimin e VKM per bursat, per nje pune praparake  

 

           Vendosi: 

Per studentet e shkelqyer. 

 Nga sekretaria mesimore te vijne listat qe vertetojne se studenti eshte i shkelqyer. Për 

studentët e regjistruar në vitet pas të parit, notë mesatare maksimale do të konsiderohet nota 10 

(dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha provimeve/detyrimeve të shlyera dhe të 

parashikuara për programin përkatës të studimit për vitet pararendëse. Këta studentë duhet të 

kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të programit të 

studimit përkatës, brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës. 

Gjithashtu studenti duhet te sjelle: 

i. Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte. 

Vertetimi te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

ii. Karte identiteti (fotokopje) 

iii. Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

iv. Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te 

printohet nga faqja zyrtare e UNISHK). 

Per studentet që studiojnë në programe studimi në fushat prioritare. 

 Sipas VKM perkatese, bursat e studimit për studentët, të cilët kanë zgjedhur të ndjekin 

programet e studimit që përbëjnë prioritet kombëtar në institucionet publike të arsimit të lartë, të 

shpallura të tilla me vendim të Këshillit të Ministrave, u shpërndahen studentëve që studiojnë në 

këto programe dhe institucione, sipas masës së përcaktuar në aneksin 1, bashkëlidhur këtij 

vendimi. Studentët që frekuentojnë këto programe studimi e përfitojnë bursën vetëm për 

 



periudhën që ndjekin studimet në fushat prioritare dhe për kohëzgjatjen normale të programit të 

të studimit. 

Gjithashtu studenti duhet te sjelle: 

i. Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte. 

Vertetimi te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

ii. Karte identiteti (fotokopje) 

iii. Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

iv. Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te 

printohet nga faqja zyrtare e UNISHK). 

Per studentet ne nevoje (te cilet ndahen ne dy kategori) ata duhet te sjellin keto dokumente: 

 Studente ne nevoje per shkaqe ekonomike: 

a) Studentët që ndjekin studimet në largësinë mbi 10 (dhjetë) km nga vendbanimi i përhershëm i 

tyre, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore; 

 Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte.  Vertetimi 

te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

 Karte identiteti (fotokopje) 

 Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

 Nje dokument te saktesimit te adreses nga kryetari i bashkise apo administratori i 

fshatit. I leshuar brenda 3 muajve te fundit nga data e dorezimit te dokumenteve 

ne Universitet. 

 Vertetim i perfitimit te ndihmes ekonomike ne emer te kryefamiljarit leshuar nga 

njesia e vetqeverisjes vendore. I leshuar brenda 3 muajve te fundit nga data e 

dorezimit te dokumenteve ne Universitet. 

 Çertificate familjare me te cilin provon lidhjen me familjen dhe numrin e 

pjestareve te familjes. I leshuar brenda 3 muajve te fundit nga data e dorezimit te 

dokumenteve ne Universitet. 

 Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te printohet 

nga faqja zyrtare e UNISHK). 

b) Secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me fëmijë, dhe kur familja e tij trajtohet me 

ndihmë ekonomike nga njësia e vetëqeverisjes vendore; 

 Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte. Vertetimi 

te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

 Karte identiteti (fotokopje) 

 Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

 Vertetim i perfitimit te ndihmes ekonomike ne emer te kryefamiljarit leshuar nga 

njesia e vetqeverisjes vendore. I leshuar brenda 3 muajve te fundit nga data e 

dorezimit te dokumenteve ne Universitet. 

 Çertificate familjare me te cilin provon lidhjen me familjen dhe faktin qe ka 

femije si dhe numrin e pjestareve te familjes. I leshuar brenda 3 muajve te fundit 

nga data e dorezimit te dokumenteve ne Universitet. 

 Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te printohet 

nga faqja zyrtare e UNISHK). 



c) Personat me aftësi të kufizuar, të vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për 

Punës, përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar. 

 Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte. Vertetimi 

te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

 Karte identiteti (fotokopje) 

 Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

 Vertetim nga KMCAP me te cilin provon aftesine e kufizuar per te cilen perfiton 

pagese. I leshuar brenda afatit te vlefshmerise nga data e dorezimit te 

dokumenteve ne Universitet. 

 Vertetim i perfitimit te pageses per shkak te aftesise se kufizuar.  

 Çertificate familjare me te cilin provon lidhjen me familjen dhe numrin e 

pjestareve te familjes. I leshuar brenda 3 muajve te fundit nga data e dorezimit te 

dokumenteve ne Universitet. 

 Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te printohet 

nga faqja zyrtare e UNISHK). 

 Student ne nevoje per shkaqe jo ekonomike: 

a) Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit; 

 Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte.  Vertetimi 

te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

 Karte identiteti (fotokopje) 

 Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

 Dokumentin e statusit te jetimit. 

 Çertifikate familjare 

 Çertifikaten e vdekjes se prinderve. 

 Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te printohet 

nga faqja zyrtare e UNISHK). 

b) Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë; 

 Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte.  Vertetimi 

te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

 Karte identiteti (fotokopje) 

 Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

 Per te vertetuar kete sjell vendimin e gjykates ne original apo te njehsuar nga 

sekretaria e gjykates. 

 Çertifikate familjare ku nuk paraqitet prindi te cilit i eshte hequr kujdestaria 

prinderore. 

 Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te printohet 

nga faqja zyrtare e UNISHK). 

c) Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë 

humbur kujdesin prindëror; 



 Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe vitin e 

rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare apo i dyte. Vertetimi 

te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

 Karte identiteti (fotokopje) 

 Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

 Shkrese nga policia qe verteton identifikimin dhe trajtimin si viktime e trafikut te 

qenieve njerezore. 

 Per te vertetuar kete sjell vendimin e gjykates ne original apo te njehsuar nga 

sekretaria e gjykates. 

 Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit (Te printohet 

nga faqja zyrtare e UNISHK). 

ç) 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. 

a. Qe jane femije te punonjesve te: 

v. policise se shtetit, gardes se Republikes, sherbimit te kontrollit te 

brendeshem, policise se mbrojtjes nga zjarri dhe te shpetimit, 

1. Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe 

vitin e rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare 

apo i dyte.  Vertetimi te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

2. Karte identiteti (fotokopje) 

3. Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

4. Vertetim nga Ministria e Puneve te Brendeshme permes Ministrise 

se Arsimit dhe Sportit. 

5. Çertifikate familjare. 

6. Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit 

(Te printohet nga faqja zyrtare e UNISHK). 

vi. forcave te armatosura, 

1. Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe 

vitin e rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare 

apo i dyte.  Vertetimi te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

2. Karte identiteti (fotokopje) 

3. Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

4. Vertetim nga Ministria e Mbrojtjes permes Ministrise se Arsimit 

dhe Sportit. 

5. Çertifikate familjare. 

6. Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit 

(Te printohet nga faqja zyrtare e UNISHK). 

vii. sherbimit informativ shteterore dhe 

1. Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe 

vitin e rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare 

apo i dyte. Vertetimi te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

2. Karte identiteti (fotokopje) 

3. Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 



4. Vertetim nga Sherbimit Informativ Shteterore permes Ministrise se 

Arsimit dhe Sportit. 

5. Çertifikate familjare. 

6. Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit 

(Te printohet nga faqja zyrtare e UNISHK). 

viii. policise se burgjeve 

1. Vertetim nga sekretaria mesimore perkatese qe eshte student dhe 

vitin e rregjistrimit fillestare si dhe faktin nese eshte fakultet i pare 

apo i dyte. Vertetimi te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

2. Karte identiteti (fotokopje) 

3. Numrin IBAN (nga banka ku do te terheqe bursen) 

4. Vertetim nga Ministria e Drejtesise permes Ministrise se Arsimit 

dhe Sportit. 

5. Çertifikate familjare. 

6. Formularin e aplikimit ne dy kopje sipas udhezimit te Universitetit 

(Te printohet nga faqja zyrtare e UNISHK). 

qe kane humbur jeten ne krye dhe per shkak te detyres. 

3.3 Studentët nuk përfitojnë bursë apo humbasin të drejtën e përfitimit në rast se: 

1. Jane ndare nga trungu familjare. 

a. Certifikate e trungut familjare, apo vendim gjykate per kete aresye. 

2. Familjet e tyre ushtrojne veprimtari private. 

a. Vertetim nga zyra e tatimeve ne njesine ku ka vendbanimin dhe 

vendqendrimin. 

3. Vazhdojne studimet ne nje program te dyte studimi. 

a. Per te vertetuar kete duhet te sjellin vertetim nga sekretaria mesimore 

perkatese ku shenohet se eshte fakultet i dyte. Nese sekretaria 

mesimore nuk e cileson se eshte fakultet i dyte, ajo mban 

pergjegjesi. Vertetimi te jete me date brenda vitit akademik ne fuqi. 

4. Shpallen ngeles dhe humbasin vitin shkollore per aresye te rezultateve. 

a.  Vertetim nga sekretaria perkatese mesimore. 

5. Nuk kanë përfunduar programin e studimit brenda kohëzgjatjes normale të tij, 

të përcaktuar në aktin e hapjes së programit përkatës të studimit.  

a. Vertetim nga sekretaria mesimore ku paraqitet ne cilin vit akademik 

eshte rregjistruar studenti. 

4. Afati përfundimtar për dorezimin e dokumenteve te bursave, për të gjitha kategoritë e 

studentëve të regjistruar në vitet e tjera, pas vitit të parë të studimeve në IAL-të publike, është 

data 29 dhjetor 2016.  

Ndersa afati përfundimtar për shqyrtimin dhe miratimin e ketyre bursave për sa më sipër, është 

data 30 dhjetor 2016. 

5- Çdo student duhet ti dorezoje dokumentet ne fakultetin e tije. Vendi ku do te dorezohen 

dokumentet e bursave nga studentet do te jene prane sekretarive te dekaneve. Pritja e 

dokumenteve do te behet cdo dite pune nga ora 14-00 deri ne oren 18-00 prane sekretareve te 

dekaneve. Ne ditet e pushimit do te jete nga ora 09-00 deri ne oren 13-00. 

 



Ky vendim dergohet tek: 

a. tek specialisti i sherbimeve, i cili e hedh ate tekst ne nje afishe te pershtatshme 

pastaj e shumfishon dhe e shperndan. Shperndarja nenkupton qe afishja te 

vendoset ne te gjitha godinat (ne hyrje te tyre) si dhe ne te gjitha sekretarite 

mesimore (ne hyrje te tyre).  

b. tek dega e TI, per afishim ne faqen zyrtare te internetit. 

c. tek personat e caktuar per marrjen ne dorezim te dokumenteve qe jane nga 

anetaret e komisionit. 

 

Shenim : Studenti perfiton burse nese ploteson te pakten njerin nga rastet. Nese ploteson dy apo 

me shume raste, student perfiton vetem nje burse. 

Komisioni i Bursave 

 

 

 

 

 

 

Për hollësi të mëtejshme klikoni në faqen zyrtare te universitetit: www.unishk.edu.al ku ndodhet 

nje ikone me ngjyre te kuqe me shenimin BURSAT. 

http://www.unishk.edu.al/

