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KËRKESË PËR PËRJASHTIM NGA PAGESA E TARIFËS SË SHKOLLIMIT “BACHELOR” - ME 

KOHË TË PLOTË 
Datë_________________ 

Kërkesa plotësohet në bazë të: VKM Nr. 269, datë 29.03.2017 
    (Plotëso me germa të mëdha, vendos shenjën X) 

 
Emri:  Datëlindja dhe vendlindja:   

Mbiemri:  Nr. Letërnjoftimit:  

Atësia:  Gjinia: M  F  

Programi i studimit:  Dega:  

Cikli i studimit:  Viti i studimit:  

 
Kriteri 1 Student që vjen nga shtresa sociale: student me aftësi të kufizuara. 

 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Kopje e noterizuar e vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, (KMCAP); 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit. 

Kriteri 2 Student që vjen nga shtresa sociale: studentë fëmijë të personave/familjes me aftësi të 
kufizuara, familjet e të cilëve trajtohen/përfitojnë nga ligji nr.9355, datë 10.3.2005, “Për 
ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, të ndryshuar, ndihmë ekonomike të plotë apo të 
pjesshme nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. 

 
 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 

- Kopje e noterizuar e vendimit të Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë,(KMCAP-
së); 

- Vërtetim që lëshon shoqata e invalidëve të punës të rrethit përkatës së bashku me fotokopjen me 
vulë të njomë të dëshmisë së invaliditetit. 

- Vërtetim origjinal për trajtim/përfitim ndihme ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njësitë e 
vetëqeverisjes vendore; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 
Kriteri 3 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët familjet e të cilëve trajtohen/përfitojnë ndihmë 

ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njësitë bazë të vetëqeverisjes vendore. 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Vërtetim origjinal për trajtim/përfitim ndihme ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njësitë e 

vetëqeverisjes vendore; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 

Kriteri 4 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë vetëm njërin 
nga prindërit, pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, me të ardhura vjetore të familjes të 
pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve. 

 
 

- Vërtetim origjinal për trajtim/përfitim ndihme ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njësitë e 
vetëqeverisjes vendore; 

- Çertifikatë vdekjeje e prindit që është ndarë nga jeta; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 

Kriteri 5 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit, deri në 
moshën 25 vjeç. 

 
 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Kopje e noterizuar e librezës për përfitimin e statusit të jetimit lëshuar nga Shërbimi Social 

Shtetëror, ose Certifikatë vdekje që vërteton se i ka humbur të dy prindërit; 
- Dokument që vërteton se janë të lindur jashtë martese; 
- Vendim i gjykatës ku është hequr e drejta prindërore e të dy prindërve ose u është hequr e 

drejta prindërore për njërin prind dhe prindi tjetër nuk jeton; 



- Dokument që vërteton që janë braktisur nga të dy prindërit dhe nuk u njihet identiteti i tyre; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 

Kriteri 6 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë humbur 
kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë. 

 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Kopje e noterizuar e vendimit të formës së prerë të gjykatës për humbjen e kujdestarisë 

prindërore nga të dy prindërit; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 

Kriteri 7 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët deri në moshën 25 vjeç, që janë identifikuar si 
viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima 
të trafikut të qenieve njerëzore. 

 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Dokument origjinal që vërteton se kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të 

qenieve njerëzore, lëshuar nga Shërbimi Social Shtetëror; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, leternjoftim ose pasaporte). 

Kriteri 8 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët 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: 
- Dokument origjinal që vërteton se studenti është 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, lëshuar nga ministria 
përgjegjëse. 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 
Kriteri 9 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët romë dhe ballkano–egjiptianët. 

 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Dokument origjinal që vërteton se studenti i përket komunitetit romë dhe ballkano–egjiptianë 

lëshuar nga ministria përgjegjëse për mirëqenien sociale; 
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, leternjoftim ose pasaporte). 

Kriteri 10 Student që vjen nga shtresa sociale: Studentët fëmijë të ish-të dënuarve dhe të përndjekurve 
politikë nga sistemi komunist ose fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie. 

 
 
 
 
 
 
 

a. Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm për studentin fëmijë të ish-të dënuarve dhe të 
përndjekurve politikë nga sistemi komunist: 

- Vërtetim origjinal nga instituti i integrimit të përndjekurve politikë, që vërteton se 
studenti ka statusin “Fëmijë i ish-të dënuarit dhe të përndjekurit politik nga sistemi 
komunist”; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 
 b. Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm për studentin fëmijë nga prindër të dënuar politikë  
me heqje lirie: 

- Vërtetim origjinal nga instituti i integrimit të përndjekurve politikë, që vërteton se prindi 
i studentit ka statusin e të dënuarit politik me heqje lirie; 

- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit dhe çertifikatë familjare. 

Unë kërkuesi paraqes KËRKESË për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, pasi jam student në UT 
dhe plotësoj kushtet e përcaktuara nga aktet ligjore në fuqi që rregullojnë tarifat vjetore të shkollimit në IAL Publike. Deklaroj 
se të dhënat e paraqitura në këtë kërkesë, si dhe dokumentacioni shoqërues që provon plotësimin e njërit prej kushteve të 
renditura në vijim janë në dijeninë time, të sakta dhe janë dokumente zyrtare të marra në institucionet shtetërore të njohura me 
ligj. Shpreh dakordësinë time për përpunimin dhe verifikim e të dhënave personale të mia. 

Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga ana ime në këtë kërkesë, si dhe paraqitja e dokumenteve të falsifikuara, përveç 
përgjegjësisë penale, sjell automatikisht heqjen e të drejtës për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit 
dhe më detyron që të kryej pagesën e kësaj tarife sipas afateve të përcaktuar në njoftimin e bërë nga strukturat e UT-së. 

Dokumentet shoqërues janë origjinal ose kopje të noterizuara. 

KËRKUESI 

 
________________________________________________________ 

Emri mbiemri nënshkrimi 


