
 
 
 
 
 

 
 

Republika e Kosovës 
Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  
 

Ministria e Arsimit e Shkencës dhe e Teknologjisë- Ministarstvo za Obrazovanje, Nauke i 
Tehnologija--Ministry of Education Science andTechnology 

Zyra e Sekretarit të përgjithshëm/Kancelarija Generalnog Sekretara/Office of the 
General Secretary 

 

Departamenti i Arsimit të Lartë 

                                          FORMULAR I APLIKIMIT PËR BURSË – VITI AKADEMIK 2017/2018 

 

Në bazë të konkursit publik të shpallur me dt:    _________________   aplikoj për bursë:  

Cikli :  

- Bachelor :  

- Master :      

1. Të dhënat personale. 

Emri: ___________________, Emri i babës: ______________, Mbiemri: __________________, 

Data e lindjes: ________, Numri personal:___________________, Vendlindja:_____________, 

Komuna: ___________________, Telefoni fiks: _____________, mobil: __________________,  

E-mail: ____________________________,  

2. Adresa ku jetoni: 

Rr.______________________________, nr.________, Komuna________________________,  

 



3. Të dhënat e studimeve: 

Indeksi /kartela nr. i ID:____________ 

Fakulteti: _____________________________Drejtimi: _____________________________, 

 viti akademik: ___________,   

Nota mesatare: ___________, Universiteti: _______________________________________,  

Vendi: ________________________, 

 

Kushtet dhe kriteret për fitimin e bursës: 

1. Të jenë shtetas të Republikës së Kosovës 

2. Të jenë studentë të vitit të dytë e më lartë 

3. Të mos kenë vit të përsëritur të studimeve 

4. T’i kenë të dhënë të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në afatin e shtatorit           

     të vitit akademik 2016/17 

5 . Të kenë notën mesatare të studimeve së paku nëntë (9.00)  

( Për studentet me aftësi të kufizuar nuk vlen nota mesatare e përcaktuar tek kushtet dhe kriteret e UA) 

6.  Të jenë studentë në drejtimet e përcaktuara si në vijim : 

 

Në kolonën e zbrazët plotësoni se në cilën fushë jeni duke studiuar. 

Bujqësi - Veterinari   

FSHMN  

Mjekësi  

Teknik  

Shkenca të aplikuara  

Edukim  

Arte  

 

Dokumentet që duhet të dorëzohen:  

Formulari i aplikimit  

Vërtetimi se studenti ka regjistruar vitin akademik: 

2017/2018, ( original ) 

 

Certifikata e lindjes, ( origjinal )  

Kopja e letërnjoftimit   

Certifikaten e vërtetuar të notave origjinale  me mesatare të 

shënuar. 

 

Kopja e xhirollagarise  bankare e studentit  ( personale )  



 – letërkonfirmimi nga banka që llogaria është aktive  

2  letër rekomandime nga profesoret , e nënshkruar nga  

    profesori 

 

 

Kategoritë e studentëve me përparësi në kushte të barabarta:  

Fëmijë të dëshmorëve të luftës së UÇK-së;     

Invalidët të luftës së UÇK-së dhe fëmijët e tyre;  

Veteranët e luftës së UÇK-së dhe fëmijët e tyre;  

Fëmijët e të zhdukurëve të luftës,  

Fëmijët e familjeve që  janë përfituës të skemave sociale,  

Fëmijë e ish të dënuarëve, të burgosurve dhe të 

përndjekurve politik. 

 

Fëmijët të cilët janë më tepër se një student nga një familje  

Rregullat e përcaktuar në Kategoritë e studentëve me 

përparësi në kushte të barabarta nuk vlejnë për Studentët me 

aftësi të kufizuara 

 

Kategoritë e cekura më lartë duhet të sjellin vërtetim original nga organet kompetente 

që i përkasin asaj kategorie. 

 

Të gjitha dokumentet shtesë që kërkohen me: UA 14/2017, duhet të jenë orgjinale dhe të lëshuar 

nga organet kompetente.  

 

Me përgjegjësi të  plot pohoj se të dhënat të cilat i kam dhënë janë të vërteta dhe të sakta. 

Nënshkrimi: __________________ ,  Data:__________________, Vendi: _________________, 


