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                                                   Viti akademik 2020-2021
 

            BACHELOR 

 

 

Kërkesa plotësohet në bazë të ligjit nr. 80/2015, datë  22.07.2015 “Për arsimin e  Lartë dhe Kërkimin Shkencor në 

Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr.269, datë 29.03.2017 “Për përcaktimin e kategorive të 

individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të studimeve 

ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e shkollimit” (i ndryshuar).VKM-së nr. 40, datë 

23.01.2019 (të ndryshura), VKM-së nr.40, datë 23.11.2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.269, datë 29.03.2017 të 

Këshillit të Ministrave për përcaktimin e kategorive të invalidëve që plotësojnë kriterin e pranimit në një program të ciklit të parë të 

studimeve, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore 

e shkollimit”(të ndryshuar),  VKM-së nr. 251, datë 27.03.2020 “Për një ndryshim në vendimin nr. 269, datë 29.03.2017 të Këshillit të 

Ministrave për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, 

në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e 

shkollimit” ( të ndryshuar). 

           Praktika përfshin kërkesën e studentit për përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit, si dhe miratimin ose jo nga 

Bordi i Administrimit të kësaj kërkese. 

           Praktika nuk plotësohet nga studentët shtetas të huaj apo studentë që janë si program i dytë studimi. 

           Praktika nuk plotësohet nga studentët, të cilët sipas rregullores janë përsëritës (stazhierë). 

 
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË STUDENTIT KËRKUES 

(Plotëso me germa të mëdha, vendos shenjën X ose rrumbullako kriteret) 
 

Emri  Datëlindja       /        /_   

Atësia    
Mbiemri  Gjinia M F 

 
 

Fakulteti 

FSHN   FD    F SHSH     F E      FSHE   FGJH  

 
Cikli i parë i studimit 

 
 

1 

Programi i studimit (dega) Viti i studimit I II III 

Unë kërkuesi paraqes KËRKESË për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, pasi jam student i 

Universitetit të  Shkodrës dhe plotësoj kushtet e  përcaktuara nga aktet ligjore në fuqi që rregullojnë tarifat vjetore të 

shkollimit në IAL Publike. Deklaroj se të dhënat e paraqitura në këtë kërkesë, si dhe dokumentacioni shoqërues që provon 

plotësimin e njërit prej kushteve të renditura në vijim janë në dijeninë time, të sakta dhe janë dokumente zyrtare të marra në 

institucionet shtetërore të njohura me ligj. 

Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga ana ime në këtë kërkesë, si dhe paraqitja e dokumenteve të falsifikuara, përveç 

përgjegjësisë penale, sjell automatikisht heqjen e së drejtës për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të 

shkollimit dhe më detyron që brenda 10 ditëve nga njoftimi i bërë nga strukturat e Universitetit të Shkodrës, të kryej pagesën 

e kësaj tarife. 

Dokumentet shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara. 

 

Kriteri 1 Studentët me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, përfitues të    

pagesës së aftësisë së kufizuar; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

-  Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

 
Kriteri 2 Studentët, të cilët kanë një ose dy prindër me aftësi të kufizuara, të vërtetuar me vendim të KMCAP-së përfitues të pagesës  

së        aftësisë së kufizuar; 
 

 -   Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 
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Kriteri 3   Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike; 

 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Vërtetim origjinal për trajtimin me ndihmë ekonomike nga Njësia e Qeverisjes Vendore (vërtetimi duhet të 

jetë i tre muajve të fundit).+vlera(masa) e plotë/pjesshme 
-  Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

Kriteri 4   Studentët, që kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Kopje e noterizuar e librezës për përfitimin e statusit të jetimit, lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror. 
- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 
- Certifikatat e vdekjes së prindërve. 

Kriteri 5   Studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Kopje e noterizuar e vendimit të Gjykatës të formës së prerë për humbjen e kujdestarisë prindërore. 
   Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

Kriteri 6   Studentët deri në moshën 25 vjeç, që janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë 

përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Dokument origjinal që vërteton statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore lëshuar nga Shërbimi Social 

Shtetëror. 
- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

Kriteri 7  Studentët, të cilët janë 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, të konfirmuar nga 

ministria përgjegjëse . 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Dokument origjinal/ose i noterizuar, që vërteton se studenti është fëmijë i 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, të konfirmuar 
nga ministria përgjegjëse për punët e brendshme dhe ajo e mbrojtjes. 

- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

Kriteri 8   Studentët romë dhe ballkano-egjiptianët, të cilët do të identifikohen nëpërmjet vetëdeklarimit; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Vetëdeklarim nga studenti që i përket komunitetit rom dhe ballkano-egjiptian.  

- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

Kriteri 9   Studentët fëmijë të ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të 

dënuar politikë me heqje lirie; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Vërtetim origjinal nga Instituti i të Përndjekurve Politikë, që  vërteton se studenti ka statusin “Fëmijë të ish-të dënuarve dhe të 

përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie”. 
- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

Kriteri 10   Studentët, të cilët i kanë të dy prindërit pensionistë ose njërin prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Vërtetim pensioni për të dy prindërit ose vërtetim pensioni për prindin pensionist dhe certifikatën e vdekjes së prindit tjetër+vlera(masa). 

- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 
 

 

Kriteri 11   Bashkëshortët,  të cilët kanë fëmijë dhe janë të dy studentë; 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 
- Vërtetim studenti për bashkëshortin/en e aplikantit 
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Kriteri 12   Studentët të cilët u përkasin shtresave sociale në nevojë, që janë të tretët e lart në radhët e fëmijëve në familje    me 

tre fëmijë a më shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë. 

 

  
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

-  Vërtetim studenti i motrave apo vëllezërve studentë lëshuar nga  institucionet publike të arsimit të lartë. 

- Fotokopje e kartës së identitetit të studentit. 

 
 

Shënim:Dokumentet që do të dorëzohen duhet të jenë pa korrigjime 
 

APLIKUESI (EMËR MBIEMËR )                                                                           NËNSHKRIMI    

 

Nr.telefoni______________________________ 

 

Adrese email------------------- 
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