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E BURSES VITI AKADEMIK 2018-2019. 

 

 

 

  

 

 

Datëlindja  

Nr. ID  

Viti i Studimit  

Unë __________________________, student pranë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, paraqes 

kërkesën për të përfituar bursë, pasi plotësoj kushtet e përcaktuara sipas VKM-së nr. 903, date 21.12.2016. 

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  Nënshkrimi 

  

  

Kriteret për përfitimin e bursës për studentët e Fakultetit  të Shkencave Mjekësore Teknike Tiranë, 

për vitin akademik ______________. 

Sipas Kriterit Ekonomik: 

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; 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

1. Vërtetim që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike, ku të specifikohet masa e ndihmës 

ekonomike – dokument origjinal lëshuar nga njësitë e qeverisjes vendore. 

2. Vërtetim që studenti ka vendbanimin e përhershëm të tij mbi 10 km nga Universiteti i Mjekësisë, Tiranë. Ky 

vërtetim do të dorëzohet vetëm nga studentët që banojnë në Bashkinë e Tiranës (dokument origjinal lëshuar 

nga njësitë administrative të Bashkisë, Tiranë). 

3. Fotokopje të kartës së ID; 

4. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit; 
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5. Vertetim nga Drejtoria Rajonale e tatim taksave veçmas për pjestarët e familjes mbi 18-vjeç,  

(duke përfshirë dhe studentin) që  nuk kanë biznes. 

 

Sipas Kriterit Ekonomik: 

b) Secili nga studentët, i cili rezulton bashkëshort me 

fëmijë, dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike nga 

njësia e vetëqeverisjes vendore; 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Vërtetim që familja e studentit bashkëshort trajtohet me ndihmë ekonomike, ku të specifikohet 

masa e ndihmës ekonomike – dokument origjinal lëshuar nga njësitë e qeverisjes vendore 

2. Vertetim nga Drejtoria Rajonale e tatim taksave veçmas për pjestarët e familjes mbi 18-vjeç,  

(duke përfshirë dhe studentin) që  nuk kanë biznes. 

3. Fotokopje të kartës së ID; 

4. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit; 

 

 

Sipas Kriterit Ekonomik: 

c) Personat me aftësi të kufizuar(studenti), të vërtetuar nga 

Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punës, përfitues të 

pagesës së aftësisë së kufizuar. 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Vërtetim lëshuar nga KMCAP (dokument fotokopje e noterizuar) 

2. Vërtetim për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar – dokument origjinal lëshuar nga     

institucionet përkatëse 

3. Fotokopje të kartës së ID; 

 

 

Jashtë Kriterit Ekonomik: a) Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Dokument fotokopje e noterizuar e statusit të jetimit 

2. Fotokopje të kartës së ID; 

3. Vërtetim studenti 

4. Çertifikatë e humbjes së jetës së dy prindërve; 

Jashtë Kriterit Ekonomik: 
b) Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me 

vendim gjykate të formës së prerë; 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1.       Fotokopje e noterizuar e vendimit të gjykatës   

2.       Fotokopje të kartës së ID; 

3.       Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit; 

 

Jashtë Kriterit Ekonomik: 
c) Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të 

trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur kujdesin prindëror 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Fotokopje e noterizuar e dokumentit vërtetues lëshuar nga organet përkatëse; 

2. Fotokopje të kartës së ID; 

3. Vërtetim studenti 

4. Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit;  
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Jashtë Kriterit Ekonomik: 

d) 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  

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

 

1. Dokument origjinal të lëshuar nga institucioni përkatës 

2. Fotokopje të kartës së ID; 

3. Vërtetim studenti 

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

 5.        Çertifikatë familjare e tre muajve të fundit; 
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