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Formular aplikimi për zbritjen e tarifës së studimit

.

Datë:

.

Emri i shkollës 9-vjeçare
Emri i shkollës së mesme

Kush do t`i përballojë shpenzimet e shkollës
Fillor

( ) 9-vjeçar

( )

I mesëm ( )

I lartë

( )

Cilat janë arritjet tuaja më të larta?

LLOJET E BURSAVE

(Kjo pjesë do të plotësohet nga universiteti)

Në bazë të marrëveshjeve me shkollat
Sipas rezultatit nga testimet (TOEFL,SAT)
Sipas rezultatit në olimpiada të ndryshme
Të tjera

Përmbajtja e bursës:
a) Këto bursa janë të vlefshme për studentët të cilët i plotësojnë kushtet e pranimit.
b) Bursat janë vetëm bursa studimi. Nuk përfshihen konvikti, ushqimi, transporti, çështjet zyrtare etj.
c) Bursat të cilat parashikohen më lart, janë të vlefshme vetëm për 6 semestra gjatë studimit në bachelor.
d) Studentët të cilët plotësojnë kushtet për të marrë më shumë se një bursë, nuk përﬁtojnë të gjitha bursat së bashku,
por marrin atë që është më e lartë.
e) Studentët që përﬁtojnë bursë nga universiteti, duhet të përmbushin 120 orë pune në detyra të ndryshme, që përcaktohen
nga strukturat drejtuese të universitetit.
f) Studentët që përﬁtojnë bursë, vlerësohen nëpërmjet uljes që bëhet nga çmimi i pagesës së studimit.
Shkaqet që çojnë në ndërprerjen e bursës:
a) Studentët të cilët, për çfarëdo lloj arsyeje, i shkëpusin lidhjet me universitetin, u ndërpriten të gjitha bursat që nga data e largimit.
b) Studentët që përﬁtojnë bursë dhe bëjnë transferim brenda universitit nga një degë në tjetrën, humbasin të drejtën e bursës.
c) Studentët që përﬁtojnë bursë duhet të ndjekin më shumë se 70% të procesit mësimor gjatë semestrit.
d) Mesatarja e përgjithshme e studentit në fund të çdo semestri duhet të jetë mbi 2.5.
e) Studenti nuk duhet të ketë bërë ngirje studimesh ose të ketë probleme disiplinore.
SHËNIM.
- Pjesa e të dhënave personale, ajo e arsimimit dhe pjesa e të dhënave familjare duhet të plotësohet saktë dhe me seriozitet, në të kundërt
mund të jetë shkak për refuzimin ose ndërprerjen e bursës.
- Kohëzgjatja e vlefshmërisë së bursës është njëvjeçare. Për çdo vit akademik vijues, bursat rishqyrtohen nga strukturat drejtuese të
universitetit. Në rastin e përﬁtimit të bursës nga ndonjë institucion tjetër, studenti nuk mund të përﬁtojë bursë nga institucioni ynë.
Nëse të dhënat personale të deklaruara më sipër rezultojnë të jenë jo të sakta dhe kjo gjë vërtetohet nga Komisioni i Administrimit
të Bursave, atëherë pranoj të më ndërpritet menjëherë bursa. Gjthashtu, pranoj kushtet e vendosura për vazhdimësinë e bursës.

Dokumentat që duhen t'i
bashkëngjiten formularit
të aplikimit për bursë
-

Vërtetim i të ardhurave të familjes
Vërtetim suksesi
Certiﬁkatë familjare
Letër rekomandimi

Nënshkrimi i Aplikantit:
(Firma)

Komisioni i Admin istrimit të zbritjes së tarifës së studimit

