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FORMULAR PËR PËRJASHTIM NGA DETYRIMI PËR PAGESËN E TARIFËS SË   SHKOLLIMIT             
                                                    VITI AKADEMIK 2022-2023 

 
Emri  

Atesia  

Mbiemri  

Datelindja  

 

Fakulteti 

 

FE 

 

FSH 

 

FSHTN 

 

FSHH 

Cikli i studimit Bachelor me Kohe te plote  

 

Programi i 

studimit 

 

Viti I II III 

           

 Unë             kërkuesi paraqes KËRKESË për përjashtimin tim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të 

shkollimit, pasi jam student i Universitetit “Ismail Qemali”Vlore dhe plotësoj kushtet e përcaktuara nga pasi 

plotësoj kushtet e përcaktuara sipas VKM.NR 40 DATE 23.01.2019 ,VKM nr.251 dt 27.3.2020.  Deklaroj se të 

dhënat e paraqitura nga ana ime në këtë kërkesë si dhe dokumentacioni shoqërues që provon plotësimin e 

njërit prej kushteve të renditura në vijim në këtë kërkesë, janë, në dijeninë time, të sakta dhe janë dokumenta 

zyrtare të marra nga institucionet shtetërore dhe/ose të njohura me ligj.  
 

 

Jam në dijeni se deklarime të rreme nga ana ime në këtë kërkesë si dhe paraqitja e dokumentave të 

fallsifikuara, përveç përgjegjësisë penale, sjellin automatikisht dhe heqjen e të drejtës për përfitim .   

Dokumentat shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara.   

  

 

 

 

Nënshkrimi i studentit     
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KRITERET PËR PËRFITIMIN TE PERJASHTIMIT NGA TARIFA SHKOLLORE  PËR 

STUDENTËT E UNIVERSITETIT “ISMAIL QEMALI, VLORE, PËR VITIN AKADEMIK 2022-2023 

(Ploteso ne te djathte kutine bosh me X per cdo dokument te dorezuar) 

 

 Kriteri 1 

 

 

 

(Studentet  ekselente) 

Studentët e pranuar në vitin e parë akademik  me notë mesatare vjetore nga 

9(nëntë ) deri në 10(dhjetë) nga sistemi i arsimit të mesëm të lartë ,ose student I 

viteve pas te parit qe ka kete mesatare te vitit te paraardhes dhe qe ka shlyer te 

gjitha detyrimet akademike.                                                                                           

 

1-Formulari i aplikimit .  

2-Fotokopje e Kartes se  identitetit  

3-Nr.llogarie bankare ne emer te studentit  

 

 Kriteri 2 
 

 

Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me ndihmë ekonomike 

 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Vërtetim që familja e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike, ku të specifikohet masa e 

ndihmës ekonomike vlera e shprehur në shifra dhe fjalë (dokument original i lëshuar nga njësia e 

qeverisjes vendore) 

 

3.Fotokopje e kartës së identitetit e studentit aplikues;  

4.Çertifikatë familjare (portal e-albania);  

5.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit;  

6.Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve,  për të gjithë anëtarët e familjes  mbi 18 vjec të 

cilët nuk figurojnë  si tatimpagues për ushtrimin e  aktivitetit privat. ( portali e-albania) 

 

 

Kriteri 3 

 

Bashkëshortët që kanë fëmijë,  dhe janë të dy studente. 

 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Fotokopje e kartës së identitetit e studentit aplikues;  

3.Çertifikatë familjare;  

4.Çertifikatë martese.  

5.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit për secilin prej bashkëshortëve student.  

6.Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve (portali e-albania) ose Njësia e Qeverisjes 

Vendore,  për të gjithë anëtarët e tjerë të familjes  mbi 18 vjec të cilët nuk figurojnë  si 

tatimpagues për ushtrimin e  aktivitetit privat. 

 

 

Kriteri 4. 

 

Studentët, persona me aftësi të kufizuara, te vërtetuar nga Komisioni Mjeksor i Caktimit te 

Aftesisë për Punë(KMCAP), përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar. 

1. Formulari i aplikimit.  

2.Çertifikatë Familjare;  

3. Fotokopje e kartës së identitetit;  
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4. Vërtetimi i Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP), (vërtetim 

origjinal ose kopje e noterizuar) për studentin me aftësi të kufizuar; 

 

5. Vërtetim nga ISSH për pagesën e aftësisë së kufizuar  

6. Vërtetim origjinal që studenti përfiton pagesë paaftësie nga njësia e qeverisjes vendore.  

7. Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit . 

 

 

 

Kriteri 5 

 

Studentët që  kanë, të pakten, 1  prind person  me aftësi të kufizuara, te vërtetuar me 

vendim të Komisionit Mjeksor të Caktimit te Aftësisë për Punë (përfitues të pagesës së 

aftësisë së kufizuar). Ndryshuar sipas VKM nr 251 date 27.3.2020 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Vërtetim nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të Aftësisë për Punë (KMCAP),per prindin me 

aftesi te kufizuar. 

 

3.Vërtetim nga ISSH për përfitimin e pensionit të invaliditetit ose të pagesës si person me aftësi 

të kufizuara per prindin. 

 

4.Vërtetim  origjinal me të cilin vërtetohet se prindi  e studentit përfiton pagesë paaftësie nga 

njësia e qeverisjes vendore; 

 

 5.Çertifikatë familjare;  

6.Fotokopje e kartës së identitetit të studentit aplikues;  

7.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit ;  

 

Kriteri  6 

 

Studentët që i kanë të dy prindërit pensionistë 

 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Çertifikatë familjare;  

3.Fotokopje e kartës së identitetit të studentit aplikues;  

4.Vërtetim nga ISSH për të dy prindërit që janë pensionistë duke specifikuar edhe masën e 

pensionit. 

 

5.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit ;  

6. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve( portali e-albania, ose Njësia e Qeverisjes 

vendore, për të gjithë anëtarët e tjerë të familjes  mbi 18 vjec të cilët nuk figurojnë  si 

tatimpagues për ushtrimin e  aktivitetit privat. 

 

 

Kriteri  7 

 

Studentët që kanë njërin  prind pensionist dhe prindi tjetër nuk jeton. 
 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Çertifikatë familjare;  

3. Vërtetim nga ISSH për përfitimin e pensionit për njërin prind;  

4.Fotokopje e kartës së identitetit të studentit aplikuesit  

5.Çertifikatë vdekjeje e prindit tjeter.  

6. Vërtetim nga ISSH që prindi tjetër është në pension duke specifikuar edhe masën e pensionit;  
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7.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit.  

8. Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve( portali e-albania)/ose Njësia e Qeverisjes 

vendore,  për të gjithë anëtarët e tjerë të familjes  mbi 18 vjec të cilët nuk figurojnë  si 

tatimpagues për ushtrimin e  aktivitetit privat.  

 

 

Kriteri 8 

 

 

Studentët, të tretët e lart në radhën e fëmijëve, të cilët vijnë nga familje me tre fëmijë e më 

shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në institucionet publike të arsimit të lartë. 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Çertifikatë familjare;  

3.Fotokopje e kartës së identitetit të studentëve aplikues;  

 4.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit ;  

5.Vërtetim se dy fëmijët e parë të familjes janë studentë nga Fakulteti përkatës ku janë studente 

dhe vazhdojnë studimet. 

 

6.Vërtetim nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve (portali e-albania)ose Njesia e Qeverisjes 

Vendore, për të gjithë anëtarët e tjerë të familjes  mbi 18 vjec të cilët nuk figurojnë  si 

tatimpagues për ushtrimin e  aktivitetit privat.   

 

 

Kriteri 9 

 

 

Studentët që kanë perfituar statusin e jetimit, deri ne 25 vjec,  

 

1. Formulari i aplikimit 

2. Çertifikatë familjare; 

3. Fotokopje e kartës së identitetit; 

4. Çertifikatën e vdekjes së dy prindërve;  

5. Fotokopje e noterizuar e statusit të jetimit të përfituar nga Ministria e Mirëqënies Sociale dhe rinisë, 

Shërbimi Social Shtetëror. 

6. Vertetim student nga sekretaria perkatese. 

 

Kriteri 10 

 

 

Studentët që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim gjykate të formës së prerë, 

deri në moshën 25vjec  

 

1.Formulari i aplikimit.  

2. Çertifikatë familjare;  

 3.Fotokopje e kartës së identitetit;  

4.Vendim gjykate i formës së prerë që studenti ka humbur përgjegjësinë prindërore ( nga të dy 

prindërit) 

 

5.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit;  

Kriteri 11 

 
Studentët që janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar 

statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve njerëzore, deri në moshën 25 vjeç 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Fotokopje e kartës së identitetit;  

3.Vërtetim i lëshuar nga institucioni përkatës (Ministria e Brendshme) për përfitimin e statusit  
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ligjor për trajtimin si viktima të trafikut të qënieve njerëzore. 

4.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit;  

 

Kriteri 12 

 

 

Studentët që janë fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe 

Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së 

Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për shkak të detyrës 

1.Formulari i aplikimit.  

2.Çertifikatë familjare;  

3.Fotokopje e kartës së identitetit;  

4. Çertifikatë vdekjeje e prindit që ka humbur jetën;  

5.Vërtetim nga Ministria e Brendshme  për prindin e studentit që ka humbur jetën në krye dhe për 

shkak të detyrës.; 

 

6.Vërtetim studenti nga sekretaria e fakultetit;  

 

Kriteri 13. 

 

Studente nga komuniteti rome ose egjiptiane,te deklaruar me ane te vetedeklarimit. 

1. Formulari i aplikimit.  

2.Vetedeklarim te komunitetit(ose shkrese nga shoqata ).  

3.Fotokopje e kartes se identitetit.  

4.Vertetim Studenti.  

Kriteri 14 Studentet femije te ish- te denuarve dhe ish-te perndjekurve politike nga sistemi 

komunist ose femije me prinder te denuar me heqje lirie. 

 

1. Formulari i aplikimit.  

2.Certifikate familjare  ose personale.  

3.Fotokopje e kartes se identitetit  

4.Vertetim Studenti.  

5.Vertetim nga Instituti i Integrimit te te Perndjekurve Politike Tirane  

6.Vertetim per statusin e te perndjekurit politik nga Ministria perkatese.  

Shenim:  Ky formular plotesohet ne dy kopje, njeren prej te cilave e mban studenti pasi e firmos te 

Specialisti i Zyres se Studentit. Kjo kopje mbahet deri ne miratimin  e perjashtimit nga pagesa nga Bordi i 

Administrimit. 

Data e dorezimit _______________________ 

  

_____________________________________ 

Emer, Mbiemer, firma e studentit                   Nr.Tel___________________________ 

 

_________________________________________  

Emer, Mbiemer, firma e Specialistit te Zyres se Studentit 

 
 


