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 KËRKESË 
PËR PËRJASHTIM NGA DETYRIMI PËR 

PAGESËN E TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT 

                                          
                                         REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                       UNIVERSITETI I ARTEVE 

 
Kjo praktikë hartohet në bazë të përcaktimeve të VKM nr. 565, 
datë 27.06.2013 dhe VKM 744, dt. 05.09.2013. Kjo praktikë nuk 
përdoret për studentët që janë shtetas të huaj. 

NUMRI I PROTOKOLLIT PLOTËSOHET VETËM 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) 

Emri  Data e 
kërkesës 

 

Mbiemri  Nr. i Letër 
njoftimit 

 

Atësia  Gjinia M 
   

  F   
   

Datëlindja /__/__/ 
dita 

/__/__/ 
muaji 

/__/__/__/__/ 
viti 

Cikli i studimit 1 2 
Viti i Studimit 1 2 3 

Fakulteti FM FAS FAB Programi i 
Studimit 

 

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

 
I PLOTË 

  
I PJESHËM 

 

 
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 kushtet e përcaktuara nga vendimet 
e Këshillit të Ministrave që rregullojnë tarifat vjetore të shkollimit në IAL Publike. 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 deklarimet e rreme nga ana ime në këtë kërkesë sjellin 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. 
 
Dokumentet shoqëruese janë origjinale ose kopje të noterizuara, sipas kërkesave në këtë formular. 
(Dokumentacioni duhet të provojë plotësimin e kushteve në momentin e aplikimit.). 
 
 
KËRKUESI 
 

______________________________ 
Emri dhe mbiemri 

 

 
NËNSHKRIMI 
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Kriteri   1 Student që vjen nga shtresa sociale: persona që nuk shikojnë/ nuk dëgjojnë 
 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Vërtetim nga KMCAP; 
- Fotokopje të letërnjoftimit të studentit kërkues. 

Kriteri  2 Student që vjen nga shtresa sociale: invalidë pune dhe fëmijët e tyre, invalidë 
paraplegjikë apo tetraplegjikë dhe fëmijët e tyre 

 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Çertifikatë familjare e kërkuesit që vërteton lidhjen familjare; 
- Vërtetim nga KMCAP për prindin/studentin e deklaruar invalid pune ose 

paraplegjik apo tetraplegjik; 
- Dëshmi e Invalidit të Punës (vetëm për rastin invalid pune); 
- Vërtetim nga ISSH për pagesën e pensionit të invaliditetit të punës (vetëm për 

rastin invalid pune); 
- Fotokopje të letërnjoftimit të studentit kërkues. 

Kriteri  3 Student që vjen nga shtresa sociale: jetimë (kur të dy prindërit kanë ndërruar jetë) 
 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm:  
- Çertifikatë vdekje të secilit prind; 
- Çertifikatë e studentit; 
- Fotokopje të letërnjoftimit të studentit kërkues. 

Kriteri  4 Student të cilit njëri nga prindërit i është ndarë nga jeta dhe familja e tij përfiton ndihmë 
ekonomike nga njësia e qeverisjes vendore ose vjen nga “familje në nevojë” 

 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm:  
- Çertifikatë vdekje e prindit; 
- Çertifikatë familjare e studentit ; 
- Vërtetim nga Njësia e Qeverisjes Vendore që përfiton ndihmë ekonomike ose 

vërtetim që hyn në kategorinë “familje në nevojë” 
- Fotokopje të letërnjoftimit të studentit kërkues. 

Kriteri  5 Student që vjen nga shtresa sociale: fëmijë romë / ballkano egjiptianë 
 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Vërtetim nga shoqata e komunitetit përkatës; 
- Fotokopje të Letërnjoftimit të studentit kërkues. 

Kriteri  6 Student që vjen nga shtresa sociale: fëmijë nga prindër të dënuar politik me heqje lirie 
 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Çertifikatë familjare e kërkuesit që vërteton lidhjen familjare; 
- Vetëm për studentët e ciklit të parë: Vendimi për dënimin me heqje lirie të prindit 

dhe/ose Vendimin e njohjes së statusit të të përndjekurit politik për shkak të 
dënimit me heqje lirie. 

- Vetëm për studentët e ciklit të dytë: Vendimi për dhënien e statusit të të 
përndjekurit politik për të paktën njërin nga prindërit. 

- Fotokopje të Letërnjoftimit të studentit kërkues. 
Kriteri  7 Student që vjen nga shtresa sociale: fëmijë të policëve e ushtarakëve të Forcave të 

Armatosura të rënë ose të plagosur për shkak të detyrës 
 
 
 

Dokumentacioni shoqërues i domosdoshëm: 
- Çertifikatë familjare e studentit kërkues ; 
- Vërtetim nga autoriteti shtetëror përkatës (Ministria e Mbrojtjes apo Ministria e 

Brendshme apo strukturat e tyre të autorizuara) që vërteton se prindi i studentit 
është/ka qenë efektiv i tyre dhe ka rënë në krye të detyrës apo është plagosur për 
shkak të detyrës; 

- Fotokopje të Letërnjoftimit të studentit kërkues. 

 

 

 

 

 

 

 



LIDHJA 1 
2013-2014 

Shënim: Mosplotësimi i të gjithë fushave të kërkesës përbën shkak për refuzimin e saj 3 

Kriteri 8 Student i prekur nga sëmundja HIV-AIDS 
 
 

Studenti do të paraqesë dokumentin mjekësor, i cili tregon se ai/ajo është i/e prekur nga 
sëmundja HIV-AIDS. 
Të dhënat e studentit  do të trajtohen me kujdes nga personeli administrativ. 

Kriteri 9 Student i shkëlqyer apo student me Medalje Ari 
 
 

Për studentët që vazhdojnë ciklin e parë të studimeve apo vitin e dytë të ciklit të dytë do 
të bëhet verifikimi në Sekretaritë mësimore, ndërsa studentët e vitit të parë të ciklit të 
dytë duhet të paraqesin fotokopje të certifikatës së notave të ciklit të parë të studimeve. 

 
LISTA E DOKUMENTACIONIT SHOQËRUES QË PARAQITET SË BASHKU ME KËRKESËN 

 

 
Emërtimi i dokumentit 

 

Numri i protokollit apo 
numri serial apo numri 
që mbart ky dokument 

(nëse ka) 
 
 

Data që ka 
dokumenti 

 

Autoriteti që ka 
lëshuar këtë 
dokument 

 
 
 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

KËRKUESI 
______________________________ 

Emri dhe mbiemri 

NËNSHKRIMI 
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URDHËR  
MBI KËRKESËN PËR PËRJASHTIM NGA DETYRIMI 

PËR PAGESËN E TARIFËS VJETORE TË 
SHKOLLIMIT 

                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                    UNIVERSITETI I ARTEVE 
                                                     REKTORI 

Në bazë të Mbështetur në nenin 39 të Statutit të Universitetit të Arteve, duke 
mbajtur në parasysh përcaktimet e VKM 565, datë 27.06.2013 “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 2013 2014”, si dhe 
VKM 744, datë 05.09.2013 “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në 
institucionet publike të arsimit të lartë për ciklin e dytë të studimeve, me kohë të 
plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”/“Master i Arteve të Bukura”, 
për vitin akademik 2013 – 2014”, VËREJ SE  

Numri i protokollit plotësohet 
nga Zyra e Protokollit e UART 

 
Nr. ________ prot. 

 
Datë  ___________ 

Studenti / Studentja 
 

____________________________________________ 
 Emri Atësia Mbiemri (ME GËRMA TË MËDHA) 

që ndjek studimet në UART në : 
 
 

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: 
 

1. Persona që nuk shikojnë; 
2. Persona që nuk dëgjojnë; 
3. Invalidë pune ose fëmijë të tyre; 
4. Invalidë paraplegjikë ose fëmijë të tyre; 
5. Invalidë tetraplegjikë ose fëmijë të tyre; 
6. Jetimë; 
7. Studentë pa një prind dhe përfitues të ndihmës ekonomike ose familje në nevojë 
7. Fëmijë romë; 
8. Fëmijë ballkano-egjiptian; 
9. Fëmijë nga prindër të dënuar politik me heqje lirie / me status e ish të përndjekurit politik; 
10. Fëmijë të policëve apo ushtarakëve të Forcave të Armatosura të rënë ose të plagosur në krye 

të detyrës 
11. Student i prekur nga sëmundja HIV/AIDS 
12. Student i shkëlqyer apo student me medalje ari 

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. 
 
 

Për këtë arsye kërkesa e paraqitur nga 
studenti 
 
  MIRATOHET        NUK MIRATOHET 
 

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.  

 
Prof. Petrit MALAJ 

 
 

___________________ 
REKTOR 

UNIVERSITETI I ARTEVE 

FM FAS FAB 

  

 I PLOTË 

I PJESSHËM 
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ARSYET E MOSMIRATIMIT TË KËRKESËS PËR 
PËRJASHTIM NGA DETYRIMI PËR PAGESËN E 

TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT 

                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                    UNIVERSITETI I ARTEVE 
                                                     REKTORI 

 
(KJO PJESË ËSHTË VETËM PËR SHËNIME NGA ADMINISTRATA E UART) 
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URDHËR  
MBI KËRKESËN PËR PËRJASHTIM NGA 

DETYRIMI PËR PAGESËN E TARIFËS VJETORE TË 
SHKOLLIMIT  

                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                    UNIVERSITETI I ARTEVE 
                                                     REKTORI 

Në bazë të Mbështetur në nenin 39 të Statutit të Universitetit të Arteve, duke 
mbajtur në parasysh përcaktimet e VKM 565, datë 27.06.2013 “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 2013 2014”, si dhe 
VKM 744, datë 05.09.2013 “Për kuotat e pranimit dhe tarifat e shkollimit në 
institucionet publike të arsimit të lartë për ciklin e dytë të studimeve, me kohë të 
plotë, “Master Profesional” dhe “Master i Shkencave”/“Master i Arteve të Bukura”, 
për vitin akademik 2013 – 2014”, VËREJ SE  

Numri i protokollit plotësohet 
nga Zyra e Protokollit e UART 

 
Nr. ________ prot. 

 
Datë  ___________ 

Studenti / Studentja 
 

____________________________________________ 
 Emri Atësia Mbiemri (ME GËRMA TË MËDHA) 

që ndjek studimet në UART në : 
 
 

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: 
 

1. Persona që nuk shikojnë; 
2. Persona që nuk dëgjojnë; 
3. Invalidë pune ose fëmijë të tyre; 
4. Invalidë paraplegjikë ose fëmijë të tyre; 
5. Invalidë tetraplegjikë ose fëmijë të tyre; 
6. Jetimë; 
7. Studentë pa një prind dhe përfitues të ndihmës ekonomike ose familje në nevojë 
8. Fëmijë romë; 
9. Fëmijë ballkano-egjiptian; 
10. Fëmijë nga prindër të dënuar politik me heqje lirie / me status e ish të përndjekurit politik; 
11. Fëmijë të policëve apo ushtarakëve të Forcave të Armatosura të rënë ose të plagosur për 

shkak të detyrës 
12. Student i prekur nga sëmundja HIV/AIDS 
13. Student i shkëlqyer apo student me medalje ari 

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. 
 
 

Për këtë arsye kërkesa e paraqitur nga 
studenti 
 
  MIRATOHET        NUK MIRATOHET 
 

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.  

 
Prof. Petrit MALAJ 

 
 

___________________ 
REKTOR 

UNIVERSITETI I ARTEVE 

FM FAS FAB 

  

 I PLOTË 

I PJESSHËM 
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ARSYET E MOSMIRATIMIT TË KËRKESËS PËR 
PËRJASHTIM NGA DETYRIMI PËR PAGESËN E 
TARIFËS VJETORE TË SHKOLLIMIT 
 

                                     REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
                                    UNIVERSITETI I ARTEVE 

                                                     REKTORI 

 
(KJO PJESË ËSHTË VETËM PËR SHËNIME NGA ADMINISTRATA E UART) 
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