
 

 
 

Bazuat në nenin 73 të Statutit të Akademia Tempulli, i cili është në përputhje të plotë me ligjin 

“Për arsimin e lartë të Republikës së Kosovës”, nxori këtë: 

 

RREGULLORE  MBI NDARJEN E BURSAVE DHE ZBRITJEVE 
 

Neni 1 

Qëllimi 

Kjo rregullore përcakton karakteristikat e rregullores për ndarjen e bursave për studentët e 

Akademisë Tempulli si dhe përcaktimin e zbritjeve për kategori të ndryshme. Studentët që 

plotësojnë kriteret e përcaktuara në këtë rregullore kanë të drejtë të përfitojnë nga bursat dhe 

zbritjet e Akademisë Tempulli. 

Neni 2 

Komisioni i administrimit të bursave dhe zbritjeve 

Komisioni i administrimit të bursave dhe zbritjeve është organi përgjegjës për administrimin e 

procesit të dhënies së bursave dhe përbëhet nga Koordinatori i programit, Përgjegjësi për shërbime 

studentore dhe një përfaqësues nga stafi akademik i cili zgjidhet nga Këshilli Akademik i 

Akademisë Tempulli. 

 

Neni 3 

 Procedura e aplikimit për bursë 

Studentët e interesuar duhet të plotësojnë formularin e bursës pranë zyrës së studentëve. Zyra e  

studentëve ia përcjell formularët në fjalë komisionit të administrimit të bursave. Studenti duhet të 

paraqesë:  

● Kërkesë; 

● Biografia, (CV); 

● Vërtetim mbi shtetësinë e Republikës së Kosovës (nënshtetësinë, origjinalë ose kopje e 

vërtetuar) jo më i vjetër se 6 muaj; 

● Certifikata e lindjes (origjinale ose kopje e vërtetuar) jo më e vjetër se 6 muaj. 

Komisioni i administrimit të bursave analizon dhe vlerëson formularët e aplikimit brenda shtatë 

ditëve nga dita e plotësimit të formularëve nga ana e studentëve.  

Për çdo vit akademik vijues, bursat rishqyrtohen nga komisioni i administrimit të bursave.  Në 

rastin e përfitimit të bursës nga ndonjë institucion tjetër, studenti nuk mund të përfitojë bursë nga 

institucioni ynë.  

 

 



Neni 4  

Përmbajtja e bursës 

Këto bursa janë të vlefshme vetëm për studentët që plotësojnë kriteret e pranimit. 

● Këto bursat janë vetëm bursa studimi dhe nuk përfshijnë akomodimin dhe ushqimin. Bursat 

e cituara janë të vlefshme vetëm për 6 semestra. 

● Studentët që plotësojnë kriteret për të përfituar më shumë se një bursë nuk përfitojnë të 

gjitha bursat, por do të përfitojnë vetëm bursën më të lartë.  

● Studentët që përfitojnë bursë punojnë 120 orë punë të ndryshme që përcaktohen nga 

organet drejtuese të Akademisë Tempulli (si reklama dhe punë të tjera që mund t’u 

ngarkojnë njësitë administrative) 

● Zbritja e tarifës së studimit do të konsiderohet bursë për studentët që fitojnë të drejtën e 

bursës. 

 Neni 5 

Bursa e suksesit 

Akademia Tempulli ndanë 5 bursa suksesi për studentët e dalluar, si më poshtë: 

● 1 bursë 100% për studentë  që regjistrohen në vitin e parë,  

● 1 bursë 75% për studentë që regjistrohen në vitin e parë,  

● 1 bursë 50% për studentë të vitit të dytë,  

● 1 bursë 50% për studentë të vitit të tretë dhe  

● 1 për 50% për studentë në studimet Master.  

 

● Për të përfituar Bursën e suksesit 100% studentët që regjistrohen vitin e parë duhet ti plotësojnë 

kriteret e mëposhtme: 

 

● Suksesi nga Shkolla e Mesme 

● Pikët e testit kombëtarë,  

● Njohuritë e Gjuhës Angleze të Dokumentuara me certifikata të njohura ndërkombëtare si 

TOEFL ose IELTS 

● Të jetë aktiv në punë vullnetarë. 

● Letër motivuese 

 

2. Për të përfituar Bursën e suksesit, 75 % studentët duhet ti plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

 

● Suksesi nga Shkolla e Mesme 

● Pikët e testit kombëtarë,  

● Njohuritë e Gjuhës Angleze të Dokumentuara me certifikata të njohura ndërkombëtare si 

TOEFL ose IELTS 

● Të jetë aktiv në punë vullnetarë  

● Letër motivuese 

 



1. Për të përfituar Bursën e suksesit, 50% studentët bachelor duhet ti plotësojnë kriteret e 

mëposhtme: 

 

● Notë mesatare gjatë studimeve jo më të vogël se 9.0 

● Njohuri të gjuhës angleze të dëshmuar me certifikata të njohura ndërkombëtare si TOEFL 

ose IELTS 

● Të kenë sjellje dhe integritet të lartë gjatë studimeve në Akademi 

● Të marr pjesë në ligjërata dhe në organizime të cilat janë në interes të përmësimit të cilësisë 

së studimeve të Akademinë Tempulli. 

 

2. Për të përfituar Bursën e suksesit, 50% studentët Master duhet ti plotësojnë kriteret e 

mëposhtme: 

 

● Notë mesatare gjatë studimeve bachelor jo më të vogël se 9.0 

● Njohuri të gjuhës angleze të dëshmuar me certifikata të njohura ndërkombëtare si TOEFL 

ose IELTS 

● Të kenë sjellje dhe integritet të lartë gjatë studimeve në Akademi 

● Të marr pjesë në ligjërata dhe në organizime të cilat janë në interes të përmësimit të cilësisë 

së studimeve të Akademinë Tempulli. 

● Përvojë pune 

 

Neni 6 

Bursa e suksesit në fushën e transportit, kulturës, artit dhe sportit 

Studentët të cilët zotërojnë një përgatitje të lartë profesionale në fushën e kulturës, artit dhe sportit 

dhe e vërtetojnë këtë fakt përmes dokumentacionit përkatës, me propozim të koordinatorit të 

programit dhe me miratim të Këshillit Drejtues, mund tu jepet bursë në formën e zbritjes së tarifës 

së studimit.  
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Shkaqet e ndërprerjes së bursës 

● Studenti i cili largohet nga Akademia Tempulli arsye të ndryshme, humbet të drejtën për 

të përfituar bursë që nga data e largimit.  

● Në rast se studenti transferohet në një program tjetër studimi brenda Akademia Tempulli 

atëherë ai humbet të drejtën e bursës. 

●  Studentët që kanë përfituar bursë janë të detyruar të marrin pjesë të paktën 70% të orëve 

të procesit mësimor gjatë semestrit.  

● Studentët që kanë përfituar bursë nuk duhet të ngrijnë studimet dhe nuk duhet të marrin 

marrë asnjë masë disiplinore 
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Kategoritë e zbritjeve 

Studentët mund të përfitojë zbritje në studimet bachelor dhe master në Akademi sipas 

kategorive: 

● 50% zbritje për policinë dhe familjarët e tyre 

● 50% zbritje për fëmijët e dëshmorëve 

● 10% zbritje për pagesë të menjëhershme 

● 10% zbritje për më shumë se dy anëtarë të një familje 
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Hyrja në Fuqi 
Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit në Këshilli Drejtues. 

 

Neni 9 

 

Zbatimi 

Zbatimi i kësaj rregulloreje sigurohet nga Drejtori i Akademisë. 
 


