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FORMULAR I APLIKIMIT PËR NDIHMË NGA SHKKZ – VITI AKADEMIK  20 91 / 2020    

Në bazë të konkursit publik të shpallur me dt: _________________aplikoj për ndihmë:  

Cikli :             - Bachelor:       ☐       

1. Të dhënat personale.          

Emri:                                                                          

Emri i babës:                                                                          

Mbiemri:                                                                          

Data e lindjes:                                                                          

NA:                                                                          

Vendlindja:                                                                          

Telefoni fiks:                                                                          

Mobili:                                                                          

E-mail:                                                                          

 

2. Adresa ku jetoni: 

Adresa:                                                                          

 

3. Të dhënat e studimeve: 

Indeksi / kartela nr.i ID:                                                                          

Fakulteti:                                                                          

Drejtimi:                                                                          

Viti akademik:                                                                          

Nota mesatare:                                                                          

Universiteti:                                                                          

Vendi:                                                                          
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Kushtet që duhet ti plotësoj studenti/-ja për të përfituar nga ndihma e SHKKZ  

1. Te ketë kryer shkollën e mesme (gjimnazin) me sukses shembullorë 

2. Të deklarojë gjendjen ekonomike të familjes: 

a.   Dy prindër të pa punësuar  

b.  Një prindër i punësuar 

c.  Të dy të punësuar 

d.  Biznes privat (familjarë) 

e.  Me asistencë sociale (vërtetim) 

3. Në çdo vit shkollorë të paraqesë në Komisionin e SHKKZ suksesin e arritur me notë mesatare mbi 8. 

4. Të paraqesë çdo vitë vërtetimin se e ka arritur kushtin dhe është regjistruar në vitin pasues akademik. 

5. Nëse ka ndryshime në gjendjen ekonomikë të familjes të informohet komisioni i SHKKZ. 

6. Nëse konstatohen parregullsi SHKKZ ndërpret prej atij momenti ndihmën për studentin në fjalë.  

Dokumentet që duhet të dorëzohen:  

1. Formulari i aplikimit i plotësuar ☐ 

2. Vërtetimi se studenti ka regjistruar vitin akademik: 2017/2018 ☐ 

3. Certifikata e lindjes, ( origjinal ) ☐ 

4. Kopja e letërnjoftimit  ☐ 

5. Certifikaten e vërtetuar të notave origjinale  me mesatare të shënuar. ☐ 

6. Kategoritë e cekura duhet të sjellin vërtetim origjinal nga organet kompetente që i  
    përkasin asaj kategorie. 

☐ 

 

Të gjitha dokumentet shtesë që kërkohen në SHKKZ, 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. 

 

Vendi:________________________,                    Data: ________________________ 

 

 

Nënshkrimi: …………………………………..  

 

E gjithë dosia komplete të dërgohet në:   shoqatakercova@gmail.com 
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