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Kategoritë dhe format e ndihmës shoqërore: 

 

Studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, mund të aplikojnë për përfitimin e bursës 

financiare, pasi përmbushin kriteret e përcaktuara në Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 903, 

datë 21.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve për përfitimin e bursave nga fondi i mbështetjes 

studentore, për studentët e shkëlqyer, studentët që studiojnë në programe studimi në fushat 

prioritare dhe studentët në nevojë”, të ndryshuar. Njësitë kryesore të Universitetit të Mjekësisë, 

Tiranë, si rregull brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga depozitimi i kërkesës dhe 

dokumentacionit shoqërues, kryejnë verifikimet e nevojshme në bashkëpunim edhe me 

institucionet publike të cilat kanë detyrimin të konfirmojnë vërtetësinë e dokumenteve. 

 

Vendimin mbi miratimin e bursave financiare, për studentët të cilët përmbushin kriteret 

për përfitimin e tyre, e merr Bordi i Administrimit i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë. Kërkesa 

shqyrtohet dhe miratohet si rregull brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga depozitimi i kërkesës nga 

studenti. 

Bursa financiare, u kalon studentëve përfitues çdo muaj në llogarinë bankare të deklaruar nga 

ata, pas konfirmimit të statusit të studentit në programin përkatës të studimit nga përgjegjësi i 

njësisë bazë.  

 

Studentët të cilët ndjekin një program të dytë studimi nuk përfitojnë bursë financiare. 
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Nr Kategoria Kriteret Dokumentacioni i nevojshëm Bursa 

financiare 

(lekë/muaj) 

1 Studentët e pranuar në:  

 programet e studimeve 

profesionale;  

 programet e ciklit të 

parë të studimeve;  

 programet e integruara 

të studimit të ciklit të 

dytë;  

 studentët e shtresave 

sociale në nevojë. 

1. Studentët e pranuar në vitin e parë akademik me 

notë mesatare vjetore nga 9 – 10, nga sistemi i 

arsimit të mesëm të lartë. 

2. Studentët e regjistruar në vitet pas të parit, me 

notë mesatare vjetore të ponderuar nga 9 - 10, të 

vitit paraardhës akademik.  

Lista emërore e studentëve nga Qëndra e 

Shërbimeve Arsimore. 

Listat emërore të studentëve nga sekretaritë 

mësimore të Fakulteteve. 

 

10,000 

2 Bursa e studimit për 

studentët të cilët kanë 

zgjedhur të ndjekin 

programet e studimit që 

përbëjnë priritet kombëtar 

në institucionet publike të 

arsimit të lartë, të shpallura 

të tilla me VKM. 

Kjo bursë përfitohet vetëm për periudhën e ndjekjes 

së studimeve në këto degë dhe referuar kohëzgjatjes 

normale të programit të studimit.  

Vërtetim student. 10,000 

3 Studentë në nevojë a. Studentët, familjet e të cilëve trajtohen me 

ndihmë ekonomike; 

b. Bashkëshortët që kanë fëmijë dhe janë të dy 

studentë, përfitojnë secili bursë financiare; 

c. Studentët, persona me aftësi të kufizuara, të 

vërtetuar nga Komisioni Mjekësor i Caktimit të 

Aftësisë për Punë, përfitues të pagesës së 

aftësisë së kufizuar; 

d. Studentët që i kanë të dy prindërit me aftësi të 

kufizuara, të vërtetuar me vendim të Komisionit 

Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë, 

përfitues të pagesës së aftësisë së kufizuar; 

a. Certifikatë familjare, fotokopje ID, Vërtetim 

nga Njësia administrative vendore që familja 

e studentit trajtohet me ndihmë ekonomike; 

b. Certifikatë familjare, fotokopje ID, Vërtetim 

studenti nga institucionet publike IAL; 

c. Fotokopje ID, Vërtetim i pagesës nga 

DRSHS, Kopje e vendimit të K.M.C.A.P; 

d. Certifikatë familjare, fotokopje ID, Vërtetim 

i pagesës nga DRSHS, Kopje e vendimit të 

K.M.C.A.P për të dy prindërit; 

e. Certifikatë familjare, fotokopje ID, Vërtetim 

i pagesës së pensionit nga DRSHS; 

10,000 
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e. Studentët që i kanë të dy prindërit pensionistë 

ose njërin prind pensionist dhe prindi tjetër nuk 

jeton; 

f. Studentët, të tretët në radhën e fëmijëve e lart, të 

cilët vijnë nga familje me tre fëmijë e më 

shumë, nga të cilët dy të parët janë studentë në 

institucionet publike të arsimit të lartë; 

g. Studentët që kanë përfituar statusin e jetimit, 

deri në moshën 25 vjeç; 

h. Studentët që kanë humbur kujdestarinë 

prindërore me vendim gjykate të formës së 

prerë, deri në moshën 25 vjeç; 

i. Studentët që janë identifikuar si viktima të 

trafikut të qenieve njerëzore dhe kanë përfituar 

statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të 

qenieve njerëzore, deri në moshën 25 vjeç; 

j. Studentët që janë fëmijë të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të 

Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe 

Ankesat, të Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri 

dhe Shpëtimin, të Forcave të Armatosura, të 

Shërbimit Informativ të Shtetit dhe të Policisë së 

Burgjeve që kanë humbur jetën në krye dhe për 

shkak të detyrës. 

f. Certifikatë familjare, fotokopje ID, vërtetim 

që të dy fëmijët e parë janë studentë në IAL 

Publike; 

g. Fotokopje ID, vërtetim  të statusit të jetimit; 

h. Certifikatë familjare, fotokopje ID, vendim 

gjykate të formës së prerë; 

i. Fotokopje ID, vërtetim nga Ministria e 

Brendshme; 

j. Fotokopje ID, shkresa nga Ministria 

përkatëse. 
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Studentët e Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, në bazë të Vendimit të Këshillit të 

Ministrave nr. 269, datë 29.3.2017 “Për përcaktimin e kategorive të individëve që plotësojnë 

kriteret e pranimit në një program të ciklit të parë të studimeve, në një program të integruar të 

studimeve ose në një program të studimeve profesionale, që përjashtohen nga tarifa vjetore e 

shkollimit” të ndryshuar, mund të përjashtohen nga pagesa e tarifës vjetore të shkollimit nëse 

bëjnë pjesë në një nga kategoritë e mëposhtme: 

1. Studentët me aftësi të kufizuara, e vërtetuar me vendim të Komisionit Mjekësor të Caktimit 

të Aftësisë për Punë, si dhe studentët fëmijë të personave/familjes me aftësi të kufizuara, të 

vërtetuar me vendim të KMCA-së për punë, familjet e të cilëve trajtohen/përfitojnë ndihmë 

ekonomike të plotë apo të pjesshme nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; 

2. Studentët, familjet e të cilëve trajtohen/përfitojnë ndihmë ekonomike të plotë apo të pjesshme 

nga njësitë bazë të vetëqeverisjes vendore, si dhe studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë 

vetëm njërin nga prindërit, pasi prindi tjetër është ndarë nga jeta, me të ardhura vjetore të 

familjes të pamjaftueshme për përballimin e kostos së studimeve; 

3. Studentët, që kanë përfituar statusin e jetimit, deri në moshën 25 vjeç; 

4. Studentët deri në moshën 25 vjeç, që kanë humbur kujdestarinë prindërore me vendim 

gjykate të formës së prerë; 

5. Studentët deri në moshën 25 vjeç, që janë identifikuar si viktima të trafikut të qenieve 

njerëzore dhe kanë përfituar statusin ligjor për trajtim si viktima të trafikut të qenieve 

njerëzore; 

6. Studentët fëmijë të punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit të 

Kontrollit të Brendshëm, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të Forcave të 

Armatosura, të Shërbimit Informativ Shtetëror dhe të Policisë së Burgjeve, që kanë humbur 

jetën në krye dhe për shkak të detyrës, të konfirmuar nga ministria përgjegjëse për punët e 

brendshme dhe ajo e mbrojtjes; 

7. Studentët romë dhe ballkano-egjiptianët, të konfirmuar si të tillë nga ministria përgjegjëse 

për mirëqenien sociale; 

8. Studentët fëmijë të ish-të dënuarve dhe të përndjekurve politikë nga sistemi komunist ose 

fëmijë me prindër të dënuar politikë me heqje lirie; 

9. Studentët që rezultojnë me notën mesatare vjetore 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë). Këta studentë 

duhet të kenë shlyer të gjitha detyrimet akademike të parashikuara për vitet e mëparshme të 

programit të studimit përkatës, brenda përfundimit të vitit akademik paraardhës; 

10. Studentët e pranuar në vitin e parë akademik në institucionet publike të arsimit të lartë, me 

notë mesatare vjetore 9 (nëntë) deri në 10 (dhjetë) nga sistemi i arsimit të mesëm të lartë, të 

përllogaritur si mesatare e notave të të gjitha viteve të arsimit të mesëm të lartë, përfshirë 

edhe rezultatet e provimeve të Maturës Shtetërore.  

Bordi i Administrimit i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, është organi i cili ka detyrimin 

të shqyrtojë dhe më pas të miratojë për çdo vit akademik, por jo më vonë se muaji dhjetor, listën 

e studentëve që plotësojnë kriteret për përjashtim nga tarifa vjetore e shkollimit. 

Studentët të cilët plotësojnë kriteret e këtij vendimi, përjashtohen nga tarifa vjetore e studimit, 

pas paraqitjes së dokumentacionit që vërteton statusin e tyre ligjor. 
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Studentët të cilët ndjekin një program të dytë studimi, nuk përfitojnë nga ky vendim dhe si 

rrjedhojë nuk përjashtohen nga detyrimi për të paguar tarifën vjetore të shkollimit duke 

përballuar vetë koston e plotë të studimeve. Nga ky rregull përjashtohen studentët e shkëlqyer.  

Studentit përsëritës i ndërpritet mbështetja nga fondet publike, me përjashtim të rasteve të 

forcave madhore. 
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