UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
BORDI I ADMINISTRIMIT

Nr._______ Prot.

Vlorë më, 12. 10. 2018

VENDIM
Nr. 25, datë 12.10.2018
PER PERCAKTIMIN E TARIFAVE PER SHERBIMET NDAJ STUDENTEVE DHE TE
TRETEVE
Mbështetur në nenet 3, pika a, neni 49 pika 1, shkronja a, të Ligjit Nr. 80/2015 “Për Arsimin e Lartë
dhe Kërkimin Shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë në Republikën e Shqipërisë”, në
mbledhjen e datës 12.10. 2018 Bordi i Administrimit

VENDOSI
1. Të miratojë tarifat për shërbimet ndaj studentëve dhe të tretëve sipas Aneksit 1
bashkëngjitur vendimit.
2. Tarifat parapaguhen para marrjes së shërbimit përmes sistemit bankar ose Postës Shqipëtare.
3. Tarifat e parapaguara janë të pakthyeshme.
4. Tarifat arkëtohen përmes sistemit bankar në degën e Thesarit Vlorë
5. Ngarkohet për zbatimin e këtij vendimi Administratori i Universitetit “Isamil Qemali”,
Vlorë dhe Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse , Sektori i Financës.
6. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Dr.Rezana Vrapi- Kryetare
Florian Nurce- Anëtar
Ornela Koleka- Anëtar
Dr. Elsajed Rexhaj- Anëtar
Dr. Enida Pulaj- Anëtar
Adresa /Adress: Bulevardi Vlore-Skele
Tel. Fax ++355222288

Ëeb-site: ëëë.univlora.edu.al
e-mail: info@univlora.edu.al

UNIVERSITETI “ISMAIL QEMALI” VLORË
BORDI I ADMINISTRIMIT

Aneksi 1.
Nr
1

Tarifë regjistrimi për
studentët

2

Tarifë shërbimi për studentët

3

Tarifë shërbmi për studentë
dhe të tretë

Adresa /Adress: Bulevardi Vlore-Skele
Tel. Fax ++355222288

Lloji i Tarifës
Tarifë regjistrimi në ciklin e parë të studimeve
Tarifë regjistrimi në ciklin e dytë të studimeve
Tarifë regjistrimi në ciklin e tretë të studimeve
Tarifë vërtetimi Studenti
Tarifë çertifikatë notash cikli i parë
Tarifë çertifikatë notash cikli i dytë
Tarifë çertifikatë notash kopje e dytë
Suplement diplome
Tarifë listë notash e pjesshme
Tarifë karton diplome studenti cikli i parë
Tarifë karton diplome studenti cikli i dytë
Tarifë kopje diplome studenti cikli i parë
Tarifë kopje diplome studenti cikli i dytë
Tarifë karton diplome studenti doktoraturë
Tarifë për aplikim për procedurën e
transferimit të studimeve në (UV) dhe program
të dytë
Tarifë për aplikim për procedurën e
transferimit të studimeve (jashtë UV)
Tarifë konfirmim dokumentesh brenda vendit
Tarifë konfirmim dokumentesh jashtë vendit
Tarifë program studimi për një lëndë
Tarifë program studimi i plotë në shqip
Tarifë program studimi i plotë në anglisht
Tarifë për dokumentacion programesh tyë
hartuara në mënyrë të posacme në gjyhë të huaj
kryesisht për destinacione si SHBA, Kanada
etj.

Vlera
2000 lekë
3000 lekë
5000 lekë
200 lekë
1000 lekë
1500 lekë
1500 lekë
5000 lekë
500 lekë
600 lekë
600 lekë
2500 lekë
2500 lekë
2000 lekë
2000 lekë
5000 lekë
500 lekë
1000 lekë
500 lekë
8000 lekë
10000 lekë
15000 lekë
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