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NJOFTOHEN TE GJITHE STUDENTET E FAKULTETIT TE SHKENCAVE , MBI 

VENDIMIN  QARKULLUES NR 31 DATE 29.12.2017  MBI MIRATIMIN E 

DOKUMENTACIONIT  PER STATUSIN LIGJOR TE STUDENTEVE  TE CIKLIT TE 

PARE DHE TE DYTE TE STUDIMEVE  QE APLIKOJNE PER PERJASHTIM OSE 

REDUKTIM TE TARIFES SE SHKOLLIMIT PER VITIN AKADEMIK 2017-2018. 

STUDENTET APLIKUES DERI ME DATEN 22.01.2018 , TE DEPOZITOJNE PRANE 

ZYRES SE INFORMACIONIT TE FAKULTETIT DOKUMENTACIONIN SHTESE TE 

E NEVOJSHEM , SIPAS KATEGORIVE SOCIALE KU BEJNE PJESE , REFERUAR  

KETIJ VENDIMI . 

KRITERET DHE DOKUMENTACIONI SHOQERUES 



A  : Studentet me aftesi te kufizuara, te vertetuar me vendim te Komisionit Mjekesor te 

Caktimit te Aftesise per Punë , Studentet që nuk shikojnë (Verbër), student 

tetraplegjikë/paraplegjikë.  

i. Fotokopje e noterizuar e Vërtetim I KMCAP ( Komisionit Mjekesor te Caktimit te 

Aftesise per Punë) ose te KMPV (Komision I caktimit të verbërisë) për studentin  

ii. Vërtetim original  nga njesia për masën e pagesës se verbërisë/paaftësisë që merr 

student 

iii. Vërtetim nga shoqata e të verbërve të Shqipërise ose nga shoqata përkatëse 

iv. Fotokopje e noterizuar e librezës së verbërisë /fotokopje e noterizuar e statusit të 

paraplegjik/tetraplegjik 

v. Certefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit 

 

A/1: Studentëet t femije te personave /familjes me aftesi te kufizuara, të vëdrtetuar me 

vendim të KMCA-se per punë, familjet e te cileve trajtohen/perfitojne nga ligji nr, 9355 

date 10.03.2005  Për ndihmen dhe sherbjmet shoqërore te ndryshuar ndihme e plotë apo e 

pjesshme nga njësitë e vetqeverisjes vendore; 

i. Fotokopje e noterizuar e Vërtetim I KMCAP ( Komisionit Mjekesor te Caktimit te 

Aftesise per Punë) për studentin me prindër me aftësi të kufizuar (invalid pune, 

invalid paraplegjik,invalid tetraplegjik) 

ii. Vërtetim që lëshon shoqëata e invalidëve te punës së rrethit përkatës sëbashku me 

fotokopjen me vulë të njomë të Dëshmisë së Invalidit të Punëstë përfituar sipas 

statusit të invalidit të punës; 

iii. Vërtetim oprigjinal të institutit të sigurimee shoqërore për pagesën e pensionit të 

invaliditetit; 

iv. Vërtetim  nga njesia e vetqeverisjes vendore në lidhje me masën e ndihmës 

ekonomike që përfiton familja . Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të ketë të 

shënuar numrin e dosjes dhe të jetë shënuar qartë shuma e ndihmes ekonomike 

(me shifra dhe me fjalë) si dhe masa e ndihmës ekonomike (e plotë apo e 

pjesëshme). Vertetimi duhet të jetë me numër protokolli, të jetë nënshkruar nga 

përgjegjësi i seksionit të ndihmës ekonomik edhe kryetari i vetëqeverisjes vendore 

dhe të jetë i vulosur . Nuk pranohen vertetime të korigjuara e të pa firmosura 

përgjegjës dhe të pa vulosura . 

v. Certefikatë familjare që vertëton lidhjen e studentit me invalidin e punës/invalidin 

paraplegjik/tetraplegjik.  

vi. Fotokopje e kartës së  identitetit të studentit dhe të prindit invalid 

 

 

B:  Sdudentët familjet e te cileve trajtohen/përfitojnë ndihmë ekonomike te plotë apo të 

pjeseshme nga njesite  e veteqeverisjes vendore . 
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i. Certefikatë familjare që vertëton lidhjen e studentit me kryefamiljarin familja e të cilit 

përfiton ndihmë ekonomike të plotë apo të pjesëshme nga njesitë e vetëqeverisjes 

vendore ; 

ii. Vërtetim  nga njesia e vetqeverisjes vendore në lidhje me masën e ndihmës 

ekonomike që përfiton familja . Vërtetimi i ndihmës ekonomike duhet të ketë të 

shënuar numrin e dosjes dhe të jetë shënuar qartë shuma e ndihmes ekonomike 

(me shifra dhe me fjalë) si dhe masa e ndihmës ekonomike (e plotë apo e 

pjesëshme). Vertetimi duhet të jetë me numër protokolli, të jetë nënshkruar nga 

përgjegjësi i seksionit të ndihmës ekonomik edhe kryetari i vetëqeverisjes vendore 

dhe të jetë i vulosur . Nuk pranohen vertetime të korigjuara e të pa firmosura 

përgjegjës dhe të pa vulosura; 

iii. Fotokopje e kartës së  identitetit të studentit 

B/1 Studenteti deri në moshën 25vjec që kanë vetëm njërin nga prindërit pasi  prind tjetër 

është ndarë nga jeta  me të ardhura vjetore të familjes të pamjaftueshme për të përballuar 

koston e studimeve: 

i. Certefikatë Familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit 

ii. Certefikatë  vdekje e prindit që është ndarë nga jeta 

iii. Vërtetim që vërtetojnë të ardhurat vjetore të familjes , si më poshtë: 

1. Vërtetim  nga njesia e vetqeverisjes vendore që familja përfiton ndihmë ekonomike 

si familje në nevojë; 

2. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatiomeve që asnjë nga familjarët e studentit 

(personat mbi 18 vjec) nuk ushtrojnë aktivitet privat; 

3. Vërtetim nëse prindi apo ndonjë pjëstar i familjes mbi 18 vjec Jnë regjistruar si 

punëkërkues (nga zyra e punës);  

4. Vertetim familjarisht nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore (nëse përfitojnë pension 

ose jo). 

5. Vërtetim nëse familjarët kanë tokë ose pasuri të paluajtshme fitimprurëse në 

pronësi 

B/2. Studentet që kanë përfituar statusin e jetimit ,deri në moshën 25 vjec: 

i. Certefikatë Familjare 

ii. Fotokopje e kartës së  identitetit 

iii. Certefikatë vdekje të dy prindërve 

iv. Fotokopje e noterizuar e  statusit e jetimit  të përfituar nga Ministria e Mirëqënies 

Sociale dhe Rinisë. 

B/3 : Studentet deri në moshen 25 vjec, qe kane humbur kujdestarine prinderore me 

vendim giykate te formes së prerë 

1) Rasti kur sdtudenti e ka humbur përgjegjësinë prindërore nga të dy prindërit 

i. Certefikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit 

ii. Vendim Gjykate I formës së prerë që student ka humbur përgjegjësinë prindërore nga 

të dy prindërit, ( 

2) Rasti kur student e ka humbur përgjegjësine prindërore nga njëri prind dhe prindi tjetër 

nuk jeton 

i. Certefikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identitetit 



ii. Vendim Gjykate I formës së prerë që student ka humbur përgjegjësinë prindërore nga 

njëri prind (Kopje  

iii. Certefikate vdekje e prindit tjetër 

 

C. : Studentet deri ne moshen , 25 vjec, qe jane identifikuar si viktima te trafikut te qenieve 

njerezore:  

i. Certefikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identiteti 

ii. Vërtetim nga Ministria e Mirëqënies Sociale ose Ministria e Brendshme  që kanë 

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

 

D. Studentet femije te punonjesve te Policise se Shtetit, te Gardes ,të ushtrisë ,të Shërbimit 

të Kontrollit të Brëndshëmetj,të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarridhe të Shpëtimit, të 

Forcave të Armatosura, tëe Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që 

kanë humbur jetën ne krye dhe për shkak të detyrës, të konfirmuar nga ministria 

përgjegjëse për punët e brëndshme dhe ajo e mbrojtjes; 

      i.         Certefikatë familjare dhe fotokopje e kartës së identiteti 

      ii.        Certefikatë vdekje e prindit që ka humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës; 

    iii        Vërtetim konfirmimi nga Ministria përkatëse; 

 

E. Studentët romë dhe Ballkano-egjiptiane, konfirmuar sit ë tille nga Ministria e Mirëqënies 

Sociale 

       i.         Fotokopje e kartës së ideeentitetit 

       ii.        Vërtetim anëtqarësie ne shoqatën përkatëse 

iii. Vërtetim, konfirmim nga Ministria e Mirëqënies Sociale (ose vetdeklarim I 

noterizuar per perkatesine etnike) 

 

 

F. Studentët  femije te' ish-te denuarve dhe te perndjekurve politike nga 

sistemi kormunist ose femije me prinder të dënuar politik me heqje lirie. 

i. Certefikatë familjare që vërteton lidhjen e studentit me prindin t ëish të sënuarve dhe 

perndjekurve politikë me heqje lirie 

ii. Vërtetim I statusit të prindit ish të përndjekur politik  

iii. Dëshmi penaliteti për prindin ish të  përndjekur politik ose vërtetim për kohën e 

dënimit të lëshuar nga Ministria me Punëve të Brëndëshme.  

 

 

.AFATI I APLIKIMIT DATA 08 deri 22.01.2018.  

      

 

  KANCELAR 

Raimonda XHEZO 
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