
RIKUJTIM 

 PËR APLIKIM PËR BURSËN E STIPENDIUM HUNGARICUM 

Të gjithë të interesuarit për aplikim për bursën e Stipendium Hungaricum, ju rikujtojmë se afati për 

aplikimin online është deri me dt.15 janar 2022! 

SISTEMI ONLINE MBYLLET ME DT. 15 JANAR 2022 DHE NUK MUND TË VAZHDOHET.  

Vëmendje: kopjet fizike dorëzohen në Ministrinë e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në 

katin përdhesë , zyra nr.4. 

Adresa: rr.Agim Ramadani, 10000, Prishtinë 

Afati për dorëzimin në kopje fizike është më së largu të hënën me dt. 17 Janar 2022 (për ata që janë në 

Kosovë), ndërsa ata që janë jashtë shtetit dhe i dërgojnë me postë, më së largu deri me dt. 20 Janar 

2022. 

Kujdes: Nuk vlen aplikimi në dosje fizike, nëse nuk aplikoni online.  

Shikoni edhe njëherë thirrjen në mënyrë që të kontrolloni dokumentet për aplikim! 

General Information about the Stipendium Hungaricum Program (MoU 2020-

2023)https://masht.rks-gov.net/publikimet?page=2 

Nëse ju mungon ndonjë dokument në këtë fazë, vendos deklaratë të nënshkruar (vet aplikanti) se cili 

dokument ju mungon, arsyen dhe se do ta sjellni në afatin që e kërkon thirrja e Stipendium 

Hungaricum. 

Ju dëshirojmë suksese në aplikim! 

 

REMINDER 

STIPENDIUM HUNGARICUM SCHOLARSHIP APPLICATION  

 

We remind you, all interested applicants in applying for the scholarship of Stipendium Hungaricum, the 

deadline for online application is until January 15, 2022! 

ONLINE SYSTEM CLOSES ON JANUARY 15th, 2022 AND CANNOT BE CONTINUED. 

 

Attention: Physical copies should be submitted to the Ministry of Education, Science, Technology and 

Innovation, on the ground floor, office no.4. 

https://masht.rks-gov.net/publikimet?page=2


Address: Agim Ramadani Street, 10000, Prishtina 

The deadline for submission in hard copy is on Monday at the latest January 17th, 2022 (for those who 

are in Kosovo), while those who are abroad and send them by mail, no later than dt. January 20, 2022. 

Attention: The application in the physical file is not valid, if you do not apply online. 

Check the call again to check the application documents! 

General Information about the Stipendium Hungaricum Program (MoU 2020-2023) 

 https://masht.rks-gov.net/publikimet?page=2 

If you are missing any document at this stage, make a signed statement (the applicant himself) which 

document you are missing, the reason and that you will bring it within the deadline required by the 

call of Stipendium Hungaricum. 

We wish you successful application! 


