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Unë kërkuesi paraqes Kërkesë për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të 
shkollimit, pasi jam student në UART dhe plotësoj kushtet e përcaktuara nga aktet ligjore në 
fuqi që rregullojnë tarifat vjetre të shkollimit ne 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 ne institucionet shtetërore të njohura me ligj. Shpreh dakortësinë time për 
përpunimin dhe verifikimin e të dhenave personale të mia. 
 
Jam në dijeni se deklarimet e rreme nga ana ime në këtë këtë kërkesë, si dhe paraqitja e 
dokumenteve te falsifikuara, përvec përgjegjësitë penale, sjell automatikisht heqjen e të 
drejtës për përjashtim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit dhe më detyron 
të kryej pagesën e kësaj tarife sipas afateve të përcaktuar në njoftimin e bërë nga strukturat e 
UART. 
Dokumentet shoqërues janë origjinal ose kopje të noterizuara. 
 
 



 

 
 
 
 
 
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 (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
          pasaportë) 
        - Certifikatë Familjare 
 
Kriteri 2 Student që vjen nga shtresa sociale : student fëmijë të personave/familjes me 
aftësi te kufizuar të vërtetuar me vendim të KMCA-se për pune, familjet  
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm : 
         - Kopje e noterizuar e vërtetimit të KMCAP-it në emër të prindit 
         - Fotokopje të noterizuar të librezes së invalidit lëshuar nga Sherbimi Social Shtetëror 
         - Vërtetim origjinal për trajtim/perfitim ndihme ekonomike të plote apo të pjesshme e  
           vetëqeverisjes vendore 
         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
          pasaportë)  
         - Certifikatë Familjare 
 
Kriteri 3 Student që vjen nga shtresa sociale : Studentët familje e të cilëve trajtohen 
/përfitojne ndihmë ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njesitë bazë të vetëqeverisjes 
vendore 
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm : 
         - Vërtetim origjinal për trajtim/perfitim ndihme ekonomike të plotë apo të pjesshme e  
           vetëqeverisjes vendore 
         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
          pasaportë) 
         - Certifikatë Familjare  
 
Kriteri 4 Student që vjen nga shtresa sociale : student deri në moshën 25 vjec, që kane 
vetëm njërin nga prindërit pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, në të ardhurat vjetore 
të familjes të pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve : 
 
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm : 
 
       - Certifikate vdekjeje e prindit qe eshte ndare nga jeta 
        -Dokument origjinal që vërteton se familja e studentit është me të ardhura vjetore të  



 

         pamjaftueshme për përballimin e kostos se studimeve, lëshuar nga njësia e qeverisjes   
         vendore 
       - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
          pasaportë) 
       
      - Certifikatë Familjare 
 
 
Kriteri 5 : Student që vjen nga shtresa sociale : Studentët që kanë përfituar statusin e 
jetimit, deri në moshen 25 vjec 
 
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm :  
 
         - Kopje e noterizuar e librezës për perfitimin e statusit të jetimit lëshuar nga Sherbimi 
           Social Shtetëror, ose Certifikatë vdekje qe vërteton që ka humbur të dy prinderit 
         - Dokument që vërteton që ka lindur jashte martese 
          -Vendim i gjykates ku është hequr e drejta prindërore e të dy prinderve ose është hequr    
          e drejta prindërore për njërin prind dhe prindi tjetër nuk jeton 
          -Dokument që vërteton që janë braktisur nga të dy prinderit dhe nuk i njihet identiteti i  
          tyre 
         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
           pasaportë) 
         - Certifikatë Familjare 
 
Kriteri 6 Student që vjen nga shtresa sociale : Studentët deri në moshën 25 vjec, që kanë 
humbur kujdestarinë prinderore me vendim gjykate të formës së prere : 
 
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm : 
 
         - Kopje e noterizuar e vendimit të formës së prerë të gjykates për humbjen e    
           kujdestarisë prinderore 
         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
           pasaportë) 
        - Certifikatë Familjare  
 
Kriteri 7 Student që vjen nga shtresa sociale : Studentet deri në moshën 25 vjec, që janë 
identifikuar si viktima të trafikut të qenieve njerezore dhe kanë përfituar statusin ligjor 
për trajnim si viktima të trafikut të qenieve njerezore 
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm : 
 
         - Dokument origjinal që vërteton se kanë perfituar statusin ligjor për trajtimin si viktima     
            të trafikut të qenieve njerezore, lëshuar nga Sherbimi Social Shteteror 



 

         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
           pasaportë) 
        - Certifikatë Familjare 
 
 
 
Kriteri 8 Student që vjen nga shtresa sociale : Studentët femijë të punonjësve të Policisë 
së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të Kontrollit të Brëndshëm, të Policisë 
së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Sherbimit 
Informativ Shtetëror dhe të Policise së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye ose për 
shkak të detyrës, të konfirmuar nga Ministria pergjegjëse për punët e brëndshme dhe të 
mbrojtjes 
 
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm : 
 
         - Dokument origjinal që vërteton se studenti është femijë të punonjësve të Policisë se  
           Shtetit, të Gardës së Republikes, të Shërbimit të Kontrollit të Brëndshem, të Policisë së         
           Mbrojtës ndaj zjarrit dhe të Shpëtimit, të Forcave të Armatosura, të Shërbimit  
           Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur jetën në krye ose për  
           shkak të detyrës, të konfirmuar nga ministria përgjegjëse për punet e mbrojtjes dhe të  
           mbrojtjes 
         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
           pasaportë) 
        - Certifikatë Familjare 
 
Kriteri 9 Student qe vjen nga shtresa sociale : Studente rome/ballkano-egjiptiane : 
 
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm : 
        - Dokument origjinal që vërteton se studenti i përket komunitetit rome dhe ballkano  
            egjiptian lëshuar nga ministria përgjegjëse për mirëqenien sociale.  
         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
           pasaportë) 
         - Certifikatë Familjare 
 
Kriteri 10 Student që vjen nga shtresa sociale : Student femijë të ish të dënuarit dhe të 
përndjekurit politike nga sistemi komunist ose femijë me prindër të dënuar politike me 
heqje lirie : 

a. Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm per studentin femije te ish-te denuarve 
politike nga sistemi komunist : 

    - Vërtetim origjinal nga instituti i integrimit të përndjekurve politike, që vërteton se       
       studenti ka statusin e ” Fëmije i ish-te dënuarit dhe përndjekurit politik nga sistemi   
       komunist ”      



 

          
        - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
           pasaportë) 
        - Certifikatë Familjare 
 

b) Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm per studentin femijë me prindër të denuar 
politike me heqje lirie : 

         - Vertetim origjinal nga instituti i integrimit të të perndjekurve politikë, që vërteton se  
            prindi i studentit ka statusin e të dënuarit politik me heqje lire  
         - Fotokopje e dokumentit të identifikimit të studentit (kartë identiteti, letërnjoftim ose 
           pasaportë 
         - Certifikatë Familjare 

        Kriteri 12 Studentët e shkëlqyer, me notë mesatare maksimale nga sistemi i arsimit të 
mesëm të lartë, që ndjekin studimet në një program studimi të ciklit të parë, në programet e 
studimeve me karakter profesional dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të 
dytë në institucionet publike të arsimit të lartë. Notë mesatare maksimale do të konsiderohet 
nota 10 (dhjetë) e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të 
lartë, përfshirë dhe rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore. Lista e studentëve të 
shkëlqyer hartohet nga Agjencia Kombëtare e Provimeve dhe dërgohet në Ministrinë e 
Arsimit dhe Sportit si dhe në institucionet publike të arsimit të lartë. 
 
 Kriteri 13 Përjashtimisht për vitin akademik 2018–2019, studentët e regjistruar në vitin 
e parë dhe në vitet pas të parit, në ciklin e parë të studimeve, në institucionet publike të 
arsimit të lartë në programet e studimit në fushën e mësuesisë, të përcaktuara në 
shtojcën nr. 1, të vendimit nr. 216, datë 20.4.2018, të Këshillit të Ministrave, “Për 
përcaktimin e kriterit të notës mesatare për pranimin e kandidatëve në programet e 
studimeve të ciklit të parë dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë 
ose transferimin e studimeve në vitet e ndërmjetme të këtyre programeve, në 
institucionet e arsimit të lartë, për vitin akademik 2018–2019”. Studentët e regjistruar 
në vitin e parë, sipas përcaktimeve të kësaj shkronje, duhet të përmbushin kriterin e 
notës mesatare 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të 
gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë, përfshirë edhe rezultatet e provimeve të 
Maturës Shtetërore. Studentët e regjistruar në vitet pas të parit, sipas përcaktimeve të 
kësaj shkronje, duhet të përmbushin kriterin e notës mesatare 9 (nëntë) deri në 10 
(dhjetë), e përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha detyrimeve të parashikuara për 
programin përkatës të studimit dhe të shlyera për vitet pararendëse. Studentët 
përfitojnë përjashtimin nga tarifa vjetore e shkollimit vetëm për periudhën që ndjekin 
studimet në këto programe studimi dhe për kohëzgjatjen normale të programit të 
studimit.”. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 
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