
 

 

 

 

 

 

A P L I K A C I O N 

burse për studentët që regjistrohen për herë të parë në vitin akademik 2018/2019 
 
 
 
 
Informatat e përgjithshme për aplikuesin                                                           

 

Emri dhe mbiemri ________________________________ 

Ditëlindja dhe vendlindja _________________________ 

Numri për kontakt _______________________________ 

Adresa e banimit _____________________________ 

 
 
Arsimimi i përfunduar (shkalla, lloji dhe pikët) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Student në një nga programet e studimit vijues: 
 
o Fakulteti i Shkencave të Zbatuara, 

Programi studimor Mekatronikë; 
o Fakulteti i Shkencave të Zbatuara, 

Programi studimor Inxhineri ekonomike; 
o Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore, 

Programi studimor Informatikë – drejtimi profesional.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fotografi 

(jo më e vjetër se 
gjashtë muaj) 



PYETËSOR 

 
Përshkruani interesin tuaj për arsimin e lartë? 

_____________________________________________________________________________ 

 
Cila është lënda e preferuara për ju dhe pse? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Përshkruaje me disa fjalë shkollimin e mesëm? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Në çfarë forme jeni informuar për përmbajtjen e studimeve në të cilat studioni? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Tregoni një ngjarje që ju ka ndodhur gjatë shkollimit tuaj të mesëm, e cila më pas ka ndikuar që ju të 
vendosni të studioni në studimet aktuale?  

_________________________________________________________________________________ 

 
Pse keni vendosur të studioni dhe të zgjedhni pikërisht drejtimin energjetik? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Specifikoni nëse keni marrë pjesë në kurse dhe trajnime shtesë? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Specifikoni nëse keni diploma të dhëna për vendin e parë, të dytë, ose të tretë në gara vendore ose 
ndërkombëtare gjatë shkollimit të mesëm? 

 

 
Ku e shihni veten pas 3 vitesh? 

________________________________________________________________________________ 

 
Hobi dhe aktivitetet me të cilat merreni gjatë kohës tuaj të lirë? 

_________________________________________________________________________________ 

 
Përshkruaje veten me pesë karakteristika? 
 
 
A jeni të informuar dhe a pajtoheni me kriteret dhe detyrimet e përfituesit të bursës, nëse ju fitoni të 
drejtën e shfrytëzimit të bursës nga SHA ESM Shkup? 
 

PO/ JO 

 
Në rast të mospërmbushjes së detyrimeve, personi i emëruar si garantues solid  ka për detyrë ta kthejë  
shumën e përfituar nga bursa 
 



Informacione të përgjithshme për nënshkruesin / garantues solid 

(nënshkrues i një garantuesi solid mund të jetë vetëm një anëtar i familjes së ngushtë) 
 
Emri dhe mbiemri ___________________________________ 

Marrëdhënia me aplikuesin _____________________________ 

Numri personal ______________________________________ 

Numri për kontakt_________________________________ 

Adresa e banimit _______________________________ 

 
 
Dokumentet e nevojshme 

 

 Aplikacioni i plotësuar/pyetësor i përgatitur nga SHA ESM Shkup  
 Letër motivimi. 

 Çertifikatë për  studentë të rregullt, të regjistruar në vitin e parë të studimeve; 
 Çertifikatë për provimet e dhëna dhe suksesin e realizuar (deri në datën e 

aplikimit) për vitin akademik 2018/2019; 
 Deklaratë që nuk jeni shfrytëzues i një burse apo kredie nga institucion apo 

kompani tjetër, të nënshkruar nga një garantues solid; 
 kopje të certifikatës për nënshtetësi të Republikës së Maqedonisë. 

                                                                                                                          
Deklaratë (e vërtetuar në noter) 

 
Deklaroj nën pëgjegjësi morale, material dhe penale se të dhënat e paraqitura në aplikacionin për bursë 
janë të sakta dhe të vërteta. 
 
 
 
 
 
                                                                                                     Deklaroi, 
 
 
                                                                         ___________________________________ 
                                                                          ( Emri dhe mbiemri - nënshkrimi i aplikuesit) 
 
 
 
 

Dokumentet të dorëzohen në Qendrën për Shërbime Studentore dhe Karrierë në 
Universitetin e Tetovës, ose me postë në adresën: Qendra për Shërbime Studentore dhe 
Karrierë- zyra nr. 147, kati i parë, Fakulteti Filologjik në Universitetin e Tetovës, rr. e 
Ilindenit, pn, 1200 Tetovë, në periudhën prej 03.07.2019 deri më 10.07.2019. 

 
Krahas aplikacionit është e nevojshme të dorëzohet një letër motivimi personale, si dhe dokumentet e 
nevojshme të paraqitura në aplikacion. 
 


