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Nr. _________ Prot.     Tiranë, më ___/___/________ 

 

  

 

 

FORMULAR  APLIKIMI  PËR  PËRFITIMIN   

BURSË           VITI AKADEMIK  _______________ 

 

Për studentët që ndjekin studimet në programet  e ciklit të 

parë dhe ciklit të integruar. 

 

 

 

Datëlindja  

Nr. ID  

Viti i Studimit  

 

Unë __________________________, student pranë Fakultetit të ____________________________, 

paraqes kërkesën për të përfituar bursë, pasi plotësoj kushtet e përcaktuara sipas VKM-së nr. 39, date 

23.01.2019 “Për disa ndryshime në VKM-në nr.903, datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve   

të ndryshuar, Deklaroj se të dhënat e paraqitura nga ana ime si dhe dokumentacioni shoqërues që provon 

plotësimin e njërit prej kritereve të renditura në vijim të kërkesës, të nënvizuara me shenjën X përbri 

kriterit, janë në dijeninë time të sakta dhe janë dokumenta zyrtare të marra nga institucione shtetërore 

dhe/ose të njohura me ligj. 

Jam në dijeni se deklarime të rreme nga ana ime në këtë kërkesë si dhe paraqitja e dokumentave të 

falsifikuara, përveç përgjegjësisë penale, sjellin automatikisht dhe heqjen e të drejtës për përfitim të 

bursës. Dokumentat shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara sipas kerkeses. 

 Nënshkrimi 

Kriteret për përfitimin e bursës për studentët e Fakultetit  të 

________________________________, Tiranë, për vitin akademik ______________. 

   Studentët në nevojë: 
 

 
1.--Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;   

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit;   
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3. Vërtetim nga organet e qeverisjes vendore që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike, ku të 

specifikohet numri i dosjes – dokument origjinal  i lëshuar nga njësitë e qeverisjes vendore.  

 

   Studentët në nevojë: 
 

 

2.—Studentët bashkëshort, të cilët kanë fëmijë dhe janë të dy 

student. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;  

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit;  

3. Vërtetim studenti për bashkëshorten apo bashkëshortin student (e) - dokument original.  

 

 

Studentët në nevojë: 

 

 

 

3.—Studentët me aftesi të kufizuar, të vërtetuar nga 

Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë së Kufizuar për 

Punë, përfitues të  pagesës së aftësisë së kufizuar. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;   

2. Vërtetim lëshuar nga KMCAP (dokument fotokopje e noterizuar);  

3. Vërtetim nga organet e qeverisjes vendore për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar – dokument 

origjinal lëshuar nga   këto organe.  

 

Studentët në nevojë: 

 4.—Studentë  që i kanë të dy prindërit me aftësi të kufizuar, 

të vertetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë 

së Kufizuar për Punë, përfitues të pagesës së aftësisë së 

kufizuar. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;   

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit.   

3. Vërtetim lëshuar nga KMCAP (dokument fotokopje e noterizuar), për të dy prindërit;  

4. Vërtetim nga organet e qeverisjes vendore për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar – dokument 

origjinal lëshuar nga  këto organe  për të dy prindërit.  

 

 

Studentët në nevojë: 

 5.—Studentë që kanë të dy prindërit pensionistë ose njërin 

prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;   

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit:   

3. Vërtetim nga sigurimet shoqërore për pension pleqërie për prindërit- dokument origjinal;  

4. Certifikate vdekje e prindit.(në rast se njëri nga prindërit pensionist nuk jeton)  

 

 

Studentët në nevojë: 

 

 

 

 

6.—Studentët të cilët janë të tretët e lart në radhën e femijëve 

në familje me tre femijë a me shumë, nga te cilët dy të parët 

janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë. 
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Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;   

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit:   

3. Vërtetim studenti për dy femijët e lindur (vëllezerit dhe motrat) në rradhë, para studentit aplikues;  

 

 

Studentët në nevojë: 

 

 7.—Studentë, të cilët kanë përfituar statusin e jetimit, deri në  

moshën 25 vjec. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;    

2. Fotokopje e noterizuar e dokumentit për statusin e jetimit.   

3. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit:   

4. Çertifikatë e humbjes së dy prindërve,  

 

Studentët në nevojë: 

 

 

 

8.—Studente te cilet kane humbur kujdestarinë prindërore 

me vendim gjykate të formes së prerë, deri 25 vjec. 

 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID; ,  

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit: ,  

3. Fotokopje e noterizuar e vendimit të   Gjykatës i formës së prerë. ,  

 

 

Studentët në nevojë: 

 

 

 

 

9.-- Studentët që janë identifikuar si viktima të trafikut të 

qenieve njerëzore dhe kanë perfituar statusin ligjor per trajtim si 

viktima te trafikut te qenieve njerezore, deri ne moshen 25 vjec. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;   

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit:  

3. Dokumentit vërtetues lëshuar nga organet përkatëse, për studentët që kanë përfituar statusin ligjor si 

viktima të trafikut. Dokument origjinal/fotokopje e noterizuar.  

 

Studentët në nevojë: 

 

 

 

 

10.-- Studentët të cilët janë fëmijë të punonjësve të Policisë së 

Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit, pëer çështjet e 

brendshme dhe ankesat, të shërbimit të mbrojtjes nga zjarri dhe 

shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ 

Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve ,që kanë humbur jetën në 

krye dhe për shkak të detyrës. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje të kartës së ID;  

2. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit.   

3. Çertifikatë e humbjes së jetës së prindit (njërit);   

4. Vertetim të lëshuar nga institucioni përkatës i humbjes së jetës së prindit në krye të detyrës –   

dokument origjinal.  

 

Emer mbiemri i studentit            
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