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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1 Letër Pranimi Universiteti përkatës Po

2 Diploma pararendëse Aplikanti Po

3 Formular Aplikimi
Ministria e Arsimit, Sportit 

dhe Rinisë
Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Spotelet e Postës Shqiptare

(aplikimi duhet të bëhet brenda 

afateve të mëposhtme)

1. Aplikimet, për kandidatët që 

ndjekin vitin e parë të studimeve 

për këtë vit akademik, do

të ndahen në dy faza, për fazën 

e parë afati i dorëzimit të 

dokumenteve është nga data 1

Mars ? 30 Prill 2018 dhe faza e 

dytë nga data 1 Gusht ? 30 

Shtator 2018.

Aplikimet për kandidatët që do të 

ndjekin vitin e dytë apo pas tij të 

studimeve, të

dorëzojnë dokumentacionin e 

kërkuar nga data 1 ? 31 Korrik 

2018 ose 1 Shtator ? 15 Tetor

2018.

Në çdo qytet ku ka sportele 

të Postës Shqiptare

Tiranë

Sportelet e Postës 

Shqiptare

E hënë - e premte, ora 08:00 

- 20:00 

E shtunë, ora  08:00 - 14:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Shërbim pa pagesë Nuk ka nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

Urdhër Ministri

Akt-marrëveshje

1 vit (për vitet pasardhëse aplikanti duhet të riaplikojë)

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

Rreth 3 muaj

KARTELË INFORMATIVE

Fondi i ekselencës për studentët e ciklit të parë dhe të dytë

Mbështetje financiare për studentët, të cilët janë pranuar të kryejnë studimet e ciklit të parë dhe/ose të dytë, në një nga 15 

universitetet më të mira në botë, sipas renditjes më të fundit të Times Higher Education.

Lëvrimin e fondit/ bursës për studentët të cilët janë pranuar të kryejnë studimet e ciklit të parë dhe/ose të dytë, në një nga 

15 universitetet më të mira në botë, sipas renditjes më të fundit të Times Higher Education.

Studentët të cilët janë pranuar të kryejnë studimet e ciklit të parë dhe/ose të dytë, në një nga 15 universitetet më të mira në 

botë, sipas renditjes më të fundit të Times Higher Education.



16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al

• Vendimi Nr. 483  datë 16.07.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për mbështetjen financiare të studentëve të shkëlqyer dhe të 

nëpunësve civilë të administratës shtetërore (Fondi i Ekselencës)”

• Udhëzimi Nr. 16, datë 01.08.2014 të Ministrit të Arsimit dhe Sportit “Për përcaktimin e kritereve, masës dhe procedurave për 

përfituesit nga fondi i ekselencës për studentët e shkëlqyer dhe nëpunësit e administratës shtetërore”, i ndryshuar.

Urdhrin Nr. 469, datë 02.10.2017 të Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë ?Për ngritjen e Komisioneve Përzgjedhëse dhe 

Sekretariatit Teknik te Programit, për përzgjedhjen e kandidatëve që përfitojnë nga Fondi i Ekselencës?,

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

MASR web: masr.gov.al

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00


