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PRAKTIKA PËR PËRJASHTIM NGA DETYRIMI
PËR PAGESËN E TARIFËS VJETORE TË
SHKOLLIMIT për kategori të caktuar

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I ARTEVE

Kjo praktikë hartohet në bazë të përcaktimeve të VKM nr. 123 datë 30.01.2013
që ndryshon VKM nr. 420, datë 27.06.2012 që i referohen tarifës vjetore të
shkollimit. Kjo praktikë përfshin kërkesën e studentit, e cila duhet të plotësohet
nga çdo student të ciklit të parë të studimeve i cili pretendon se duhet të
përjashtohet nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, dhe që
plotësojnë kushtin e përcaktuar për humbjen e njërit prind dhe përfitimit të
ndihmës ekonomike nga njësia e pushtetit vendor.

Numri i protokollit plotësohet
nga Zyra e Protokollit e UART

Nr. ________ prot.
Datë ___________

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME TË STUDENTIT KËRKUES (Plotëso me germa të mëdha, vendos shenjën X, ose rrumbullako)

Data e
kërkesës
Nr. i Letër
njoftimit

Emri
Mbiemri
Atësia

Datëlindja
Fakulteti

Gjinia
/__/__/
dita

FM

/__/__/
muaji

FAS

Lloji i kërkuar i përjashtimit nga detyrimi
për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit

/__/__/__/__/
viti

FAB

M

Cikli i studimit
Viti i Studimit

1

F

(Vetëm) 1
2
3

Programi i
Studimit

I PLOTË

Unë kërkuesi paraqes KËRKESË për përjashtimin tim nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të
shkollimit, pasi jam student i Universitetit të Arteve dhe plotësoj kushtin e përcaktuar nga VKM nr.
123, datë 30.01.2013. Deklaroj se të dhënat e paraqitura nga ana ime në këtë kërkesë si dhe
dokumentacioni shoqërues që provon plotësimin e kushtit, 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 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 në këtë rast detyrimin tim që brenda 10 ditësh
nga njoftimi i bërë nga strukturat e UART, të kryej pagesën e kësaj tarife, në të kundërt humbas të
drejtën e vazhdimit të studimeve.
Kriteri 3/1 Student që kanë humbur njërin prind dhe përfitojnë ndihmë ekonomike nga NJQV
Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm:
- Çertifikatë vdekje për prindin;
- Vërtetim nga Njësia e qeverisjes vendore që shpreh se familja e kërkuesit përfiton
ndihmë ekonomike si “familje në nevojë”
Fotokopje të letërnjoftimit ose çertifikatë e studentit
KËRKUESI

NËNSHKRIMI
______________________________
Emri dhe mbiemri
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I ARTEVE
REKTORI

URDHËR MBI KËRKESËN PËR PËRJASHTIM NGA
DETYRIMI PËR PAGESËN E TARIFËS VJETORE TË
SHKOLLIMIT SIPAS VKM 123, DATË 30.01.2013
Në bazë të pikës 9 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 423, datë 08.06.2011
“Për kuotat e pranimit në institucionet publike të arsimit të lartë, në ciklin e parë të
studimeve me kohë të plotë, si edhe tarifat e shkollimit për vitin akademik 2011
2012”, i ndryshuar, dhe VKM nr. 672, datë 14.09.2011, pasi u njoha me kërkesën e
paraqitur nga studenti kërkues, si dhe me dokumentacionin shoqërues me të cilin
kërkohet të vërtetohet plotësimi i të paktën njërit prej kritereve për përjashtimin
nga detyrimi për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, VËREJ SE

Numri i protokollit plotësohet
nga Zyra e Protokollit e UART

Nr. ________ prot.

Datë ___________
Studenti / Studentja që ndjek studimet në Universitetin e Arteve

___________________________________

FM

FAS

FAB

Emri Atësia Mbiemri

në bazë të dokumentacionit të dorëzuar ka kërkuar përjashtimin e plotë ose të pjesshëm nga detyrimi
për pagesën e tarifës vjetore të shkollimit, duke qenë se i përket shtresës sociale të studentëve të cilët
kanë humbur njërin nga prindërit dhe familja e të cilëve përfiton ndihmë ekonomike nga Njësia e
Qeverisjes Vendore, si “familje në nevojë”.
Nga dokumentet e paraqitura arrihet në përfundimin se
studenti kërkues:
I plotëson

nuk i plotëson

kriteret për përjashtimin nga detyrimi për pagimin e
tarifës vjetore të shkollimit:
të plotë

të pjesshme (50%)

KUJDES:
Në këtë faqe studenti plotëson me germa të mëdha
VETËM emrin, atësinë dhe mbiemrin, si dhe rrumbullakos
Fakultetin përkatës ku studion. Pjesa tjetër është për
përdorim nga Rektori. Çdo shënim jashtë pjesës së
caktuar për plotësim nga studenti e bën kërkesën të
PAVLEFSHME.

Për këtë arsye kërkesa e paraqitur nga
studenti
MIRATOHET

NUK MIRATOHET

I PLOTË
I PJESSHËM

Prof. Petrit MALAJ
___________________
REKTOR
UNIVERSITETI I ARTEVE
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ARSYET E REFUZIMIT TË KËRKESËS PËR
PËRJASHTIM NGA DETYRIMI PËR PAGESËN E
TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT
PËR KËRKESËN E PARAQITUR ME
NR. ____ PROT, DATË _____
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
UNIVERSITETI I ARTEVE
REKTORI
vetëm për përdorim të brendshëm nga UART
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