NJOFTIM
Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike se afati
për kryerjen e pagesave sipas programeve të studimit është si më poshtë:
a.
b.
c.

d.

e.

Cikli i parë i studimeve “Bachelor” do të shlyejë detyrimin e tarifës së
shkollimit nga data 15.02.2021-05.03.2021.
Cikli i dytë i studimeve “Master profesional” do të shlyejë detyrimin e
tarifës së shkollimit deri në datën 31.03.2021.
Cikli i dytë i studimeve “Master i Shkencave” do të shlyejnë këstin e
parë të tarifës nga data 15.02.2021-05.03.2021 dhe këstin e dytë nga
data 26.04.2021-10.05.2021.
Studentët që ndjekin program të dytë studimi në “Bachelor” do të
shlyejnë këstin e parë të tarifës nga data 15.02.2021-05.03.2021 dhe
këstin e dytë nga data 26.04.2021-10.05.2021.
Studentët e ciklit të parë “Bachelor” të transferuar nga IAL private të
mbyllura do të shlyejnë këstin e parë të tarifës nga data 15.02.202105.03.2021 dhe këstin e dytë nga data 26.04.2021-10.05.2021.

Një kopje e mandatit do të dorëzohet pranë sekretarisë mësimore dhe një kopje
pranë zyrës së Financës.
Tek Mandati do shënohen saktë:
i. Cikli i Studimit Bachelor ose Master
ii. Viti i Studimit (I, II, III)
iii. Dega
Studentët e ciklit të parë Bachelor do të shkarkojnë mandatin përkatës duke
ju referuar detyrimit për secilin sipas një liste të publikuar në seksionin:
•

Studente>>Kërkesa&Mandate, ku çdo student në ciklin Bachelor do
të informohet mbi detyrimin për vitin akademik 2020-2021, bazuar
në mesataren dhe përfitimet, reduktimet e tarifave të shkollimit për
këtë vit akademik.
https://fshmt.umt.rash.al/index.php/studenti/mandat-pagesash/

•

Studentët të cilët vijojnë studimet në ciklin e parë Bachelor, dhe kanë
përfituar reduktim tarife shkollimi sipas vendimeve të Bordit të
Administrimit të UMT ne muajin Janar 2021, do të paguajnë tarifë
shkollimi për muajt në të cilët nuk kanë paraqitur dokumentacionin e saktë.
Mandatet janë të listuar në seksionin Studentë
>>Kërkesa&Mandate me vlerën përkatëse sipas listës së publikuar.
https://fshmt.umt.rash.al/index.php/studenti/mandat-pagesash/

•

Studentët të cilët ndjekin një program të dytë studimi në ciklin
Bachelor dhe studentët e ciklit Bachelor të cilët janë të transferuar nga
IAL Private do t’i shkarkojnë mandatet online po në këtë seksion
Studentë>>Kërkesa&Mandate
https://fshmt.umt.rash.al/index.php/studenti/mandat-pagesash/ .
Pagesat do të kryhen në dy këste sipas afateve të mësipërme.

•

Studentët, të cilët ndjekin studimet në programin e studimit Master
Shkencor dhe Profesional, Student>> Kërkesa&Mandate
https://fshmt.umt.rash.al/index.php/studenti/mandat-pagesash/

•

Studentët, të cilët ndjekin studimet në programin e studimit Master
Shkencor dhe kanë aplikuar për reduktim me 50% të tarifës së shkollimi
do të marrin mandatet online, pra ate me 50% reduktim tarife shkollimi
në seksionin Student>>Kërkesa&Mandate
https://fshmt.umt.rash.al/index.php/studenti/mandat-pagesash/ .
Pagesat do të kryhen në dy këste sipas afateve të mësipërme.

•

Studentët, të cilët ndjekin studimet në programin e studimit Master
Profesional dhe kanë aplikuar për reduktim tarife shkollimi do të marrin
mandatet online, pra atë me 50% reduktim tarife shkollimi, në seksionin
Student>> Kërkesa&Mandate
https://fshmt.umt.rash.al/index.php/studenti/mandat-pagesash/

