
UNIVERSITETI Fan S. Noli  

 

Aplikim për bursë per vitin 2018 – 2019 

Për  Studentët e viteve të II e të III 

 
Emër mbiemër i/e studentit: _______________________________________________________________ 
Fakulteti: _____________________________ Dega:____________________ Viti i studimeve: _________           

 
 

1. Studentet që i parkasin kategorisë së përfitimit të bursave sipas pikës B do të paraqesin vetëm 
dokumentin e statusit që i përkasin, si dhe  Kartë identiteti e studentit – fotokopje. 

2. Lista e aplikantëve fitues do të publikohet në Website dhe  ne ambjentet e Godinave të Universitetit, 
ku do të njoftohen dhe per veprimet e mëtejsheme.         

                    
Nr.kontakti __________________tel. celular                      Emer, atesia, mbiemri, nenshktimi i/e studentit                                                                                                       
 

Niveli i trajtimit me bursë ne vitin 2017 – 2018    e 
plotë                   

     ½ 
Bursë 

      i/e pa 
trajtuar 

 
Nr 

Lista e dokumentacionit  

 

Studentët për të gjitha kategoritë e mëposhtëme duhet të dorezojne: 
1. Vertetim shkolle (per burse) pranë sekretarise mësimore. 
2. Certifikatën familjare (mund te nxirret ne sekretarinë mësimore,në Drejtorin Financës,portal e-
albania.al). 
3. Kartë identiteti e studentit - fotokopje 

 

A. STUDENTËT NË NEVOJË, SIPAS KRITERIT EKONOMIK  

I Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike  

1 

Vërtetim që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike, ku të specifikohet masa e ndihmës 
ekonomike (vlera e shprehur me shifra dhe fjalë)  – dokument origjinal lëshuar  nga Njësia e 
Qeverisjes Vendore. 

 

2 

Vërtetim që studenti e ka vendbaminin e përheshëm të tij mbi 10 km larg nga Universiteti “Fan Noli” 
Korce. Ky vërtetim do të dorëzohet vetëm nga studentët që banojnë në Bashkinë Korce- dokument 
origjinal lëshuar nga Njësia Administrative e Bashkisë Korce. 

 

II Studenti bashkëshort me fëmijë dhe kur familja e tij trajtohet me ndihmë ekonomike  

1 

Vërtetim që familja e studentit bashkëshort trajtohet me ndihmë ekonomike, ku të specifikohet masa 
e ndihmës ekonomike (vlera e shprehur me shifra dhe fjalë)  – dokument origjinal lëshuar  nga Njësia 
e Qeverisjes Vendore. 

 

III Studentët që rezultojnë persona me aftësi të kufizuar 
 

1 Vërtetim lëshuar nga KMPAC- dokument fotokopje e noterizuar ose e njehsuar me origjinalin.  

2 
Vërtetim për përfitimin e pagesës së aftësisë së kufizuar- dokument origjinal lëshuar nga institucioni 
përkatës.  

 

B. STUDENTËT NË NEVOJË, JASHTË KRITERIT EKONOMIK  

1 Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit – dokument  fotokopje e noterizuar e statusit të jetimit;  

2 

Studentët që kanë humbur përgjegjësinë prindërore, me vendim gjykate të formës së prerë - fotokopje 
e noterizuar e vendimit të gjykatës; 

 

3 

Studentët që janë identifikuar e trajtuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë humbur 
kujdesin prindëror – dokument i leshuar nga institucioni perkates 

 

4 

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 - dokument origjinal lëshuar nga institucioni përkatës.  

 


