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FORMULARI PËR APLIKIM  

PROGRAMI “PUNO DHE STUDIO” 2016/17 
 

Si pjesë e pakos për mbështetje financiare të studentëve, gjatë vitit akademik 2016/17 UEJL do të  
mundësojë që një numër i konsiderueshëm i studentëve të përfitojnë nga programi ’’Puno dhe studio”si 
në aspektin financiar ashtu dhe në aspekt të eksperiencës administrative dhe profesionale.    
 

Kushtet e përgjithshme të programit 
Në vijim janë të shënuara disa nga kushtet e programit, ndërsa në detaje i gjeni në uebfaqen e 
universitetit  www.seeu.edu.mk/sq/future-students/financial-aid#work 
 

 Angazhimi maksimal është deri në 15 orë punë në javë dhe studenti mund të angazhohet më 
së shumti deri në shlyerjen e shkollimit të një viti akademik gjatë kohëzgjatjes së studimeve  

 Të drejtë aplikimi kanë studentët e rregullt në studime derdiplomike dhe master 

 Studentëve që janë të akorduar me bursë apo ndihmë financiare nga cilido fond në vitin vijues 

akademik nuk u mundësohet të angazhohen në këtë program 

 

Departamentet/Zyrat ku studentët mund të angazhohen 
Ju lutemi shënoni (me shenjë “X”) zyrën/departamentin përkatës në të cilën dëshironi që të aplikoni për 
punë. Një përshkrim të shkurtër për vendin e punës në njësitë gjegjëse gjeni në faqen 2 të këtij 
aplikacioni.  

 

1. Biblioteka [Tetovë / Shkup]  5. Departamenti IT-së  :  

2. Qendra e Karrierës  * IT-Support  

3. Shërbimi Studentor [Tetovë /Shkup]  * CST Labs  

4. Qendra e Gjuhëve  6. Mirëmbajtje – Gjelbërim  

 

Kriteret bazë për përzgjedhje së kandidatëve 
 

1. Nevoja për ndihmë financiare [duhet të verifikohet në bazë të dokumentacionit të 
prezantuar së bashku me aplikacionin] 

 2. Aftësitë për vendin e punës [do të verifikohet në intervistat që në veçanti do të mbahen 
me  aplikuesit në bazë të kriterit të parë] 

  

Aplikimi  
Aplikacionin mund ta shkarkoni në www.seeu.edu.mk/sq/future-students/financial-aid ose ta merrni në 
Shërbimet Studentore, ndërsa dokumetacioni i kompletuar duhet të dorëzohet brenda afatit të 
përcaktuar në Zyrën për Ndihma Financiare (802.10).  
 
Intervista me kandidatët 
Orari i mbajtjes së intervistave për çdo vend pune do të shpallet pas datës 15 shtator 2016 ndërsa 

njoftimi do të bëhet përmes e-mailit (në email zyrtar të universitetit).   

http://www.seeu.edu.mk/sq/future-students/financial-aid#work
http://www.seeu.edu.mk/sq/future-students/financial-aid
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Përshkrim i vendit të punës 
 

 
1. BIBLIOTEKË 
Detyrat kryesore:  Asistencë në gjetje  e librave, evidenca e marrjes dhe dorëzimit të librave, vulosja 
e librave si dhe renditja e tyre në sirtarë, futja e kasetave dhe CD-ve dhe mirëmbajtja e tyre etj.  
 
 
2. QENDRA E KARIERËS 
Kryerja e punëve ditore që realizohen në kuadër të Qendrës, përpilimi teknik i dizajneve, ndihmesa 
në organizimin e konferencave, mbledhjeve dhe prezantimeve për studentët, ndihmesa në 
organizmin e Panairit të Karrierës janë punët që duhet t’i kryejnë studentët që do të angazhohen në 
këtë departament.   
 
 
3. SHËRBIMET STUDENTORE (TETOVË) / (SHKUP) 
Obligimet e studentëve: Ofrimi i mbështetjes administrative për stafin e angazhuar tek 
departamentet përkatëse në kuadër të Shërbimit Studentor në hapësirat e UEJL-së në Tetovë dhe 
Shkup. 
 
 
4. QENDRA E GJUHËVE 
Obligimet e studentëve: të ofrojnë mbështetje administrative për të lehtësuar përdorimin e 
resurseve në dispozicion për stafin dhe studentët. 
 
 
5. IT-SUPPORT  dhe  CST Laboratories  
IT Support monitoron dhe mirëmban sistemin kompjuterik dhe rrjetin e institucionin tonë. Të drejtë 
për të konkurruar kanë vetëm studentët e Shkencave Kompjuterike dhe ata që do të angazhohen 
në këtë vend pune janë të obliguar që të bëjnë instalimin dhe konfigurimin e sistemeve 
kompjuterike, diagnostikimin e problemeve në hardware dhe software, zgjidhjen e problemeve 
teknike ose me asistencë nëpërmjet telefonit ose në vendin e ngjarjes. 
Me pak fjalë studentët duhet të jenë në shërbim të studentëve, stafit akademik dhe atij 
administrativ, për çfarëdo lloji problemi nga fusha e IT. 
Shënim: Për IT Support dhe CST Laboratories mund të konkurojn vetëm studentët e fakultetit të 
Shkencave Kompjuterike. Përparsi do të kenë studentët që gjatë vitit akademik 2016-16 do të jenë 
në vitin e II apo të III-të të studimeve.  
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Pjesa 1.   TË DHËNA PËR STUDENTIN 
 

Emri:       

Mbiemri:       

Data e lindjes:    (dita)    (muaji)      (viti)     

Gjinia:        Mashkullore    Femërore     

ID e studentit:       

Fakulteti:               Viti i studimeve          

Kreditë e fituara         Nota mesatare         

Adresa e banimit:       Numri i telefonit/cel:       

Qyteti:       E-mail:       

 

INFORMATA TJERA 

1. Përvojë pune. 

      

  

2. Njohja e gjuhëve? 

Shqip      Niveli (1-5)  

Maqedonisht     Niveli (1-5)   

Anglisht      Niveli (1-5)  

___________________    Niveli (1-5)   

_____________________    Niveli (1-5)   

3. A jeni akorduar me ndonjë burse (ndihmë financiare) në të kaluarën? 

     Po/Jo       (nëse PO shënoni vitin akademik dhe emrin e programit)  __________________________ 

 

4. A jeni duke aplikuar në ndonjë bursë tjetër gjatë kësaj kohe? 

    Po/JO        (nëse PO shënoni emrin e programit)  ___________________________________________ 

 

5. A keni punuar në programin Work-Study gjatë viteve të kaluara të studimeve? 

    Po/JO       (nëse PO shënoni vitin)                                          T              Të ardhurat për atë vitë   

    Po/JO       (nëse PO shënoni vitin)                                                          Të ardhurat për atë vitë    
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Pjesa 2.    TË DHËNA PËR FAMILJEN 

 Gjendja civile e prindërve: Të martuar:   Të divorcuar:  Të vejë:  

 

Numri i fëmijëve (përveç teje):  

 

Emri  Lidhja familjare Mosha Statusi 

                        

                        

                        

                        

 

Emri dhe mbiemri i babait:       

Adresa:       

Profesioni, vendi i punësimit:       

Numri i telefonit:        

 

Emri dhe mbiemri i nënës:       

Profesioni, vendi i punësimit:       

Numri i telefonit::       

 

A është ndonjëri nga prindërit tuaj i papunësuar (i evidentuar në Byronë për Punësim)? 

Babai:  Nëna:  

 

A është ndonjëri prej anëtarëve të familjes suaj person me nevoja të posaçme? Ju lutemi sqaroni më poshtë:  

      

 

Pjesa 3.  TË DHËNA FINANCIARE 

Të ardhurat mujore të babait:             2016                    (3 muajt e fundit)  

Të ardhurat mujore të nënës:              2016                    (3 muajt e fundit) 

Të ardhurat e përgjithshme mujore të 
prindërve: 

            
 

2016                    (3 muajt e fundit) 

 

Të hyrat mujore të anëtarëve tjerë të 
familjes:  

 

             
 

 

2016                     (3 muajt e fundit) 

 

Kursime të hollash:       Llogaria e bankës:        
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Të ardhurat mujore neto nga biznesi familjar: 
      

 

Të dhënat për banesën/shtëpinë, pronë e juaja apo familjes suaj?  

Adresa:       

Sipërfaqja e banueshme (m2):        Çmimi i tregut (në EUR):       

  

Pronësi tjetër e patundshme:  

Lloji:        Çmimi:       Adresa:       

 

Lloji:        Çmimi:       Adresa:       

 (Vërejtje: Nëse ju duhet vend plotësues, Ju lutemi që ta bashkangjitni me këtë formular)  

 

Automjete private:  

Lloji:        Viti i prodhimit:       Vlera:       

Lloji::        Viti i prodhimit:       Vlera:       

 

Prona të tjera (tokë, pajisje bujqësore, bagëti [gjedha, dele, kuaj] etj). Përfshini sasinë ose numrin. 

a.  Lloji:       Vlera:       

b.  Lloji:       Vlera:       

c.  Lloji:       Vlera:       

d.  Lloji:       Vlera:       

e.  Lloji:       Vlera:       

 

Deklaratë 

Deklaroj se të gjitha informatat e dhëna në këtë aplikacion janë të plota dhe të sakta. Jam i vetëdijshëm se 
çdo informatë e dhënë gabimisht apo lëshim mund të rezultoj në refuzim të kërkesës për angazhim në 
programin “PUNO dhe STUDIO” ose përjashtim nga UEJL. Sipas kësaj UEJL-ja mban të drejtën që të mos e 
angazhojë studentin në programin “PUNË-STUDIME”, për arsyet për të cilat mendon se janë të mjaftueshme, 
duke përfshirë edhe statusin akademik dhe sjelljen personale. 

Nënshkrimi i studentit: ______________________________________ Data: ____________________________ 

 

Personi për kontakt:  

Asim Beqiri 

Zyra për Ndihma Financiare 

Kampusi i UEJL, 802.10 

Tel. +389 44 356 044  

E-mail: a.beqiri@seeu.edu.mk 

mailto:a.beqiri@seeu.edu.mk
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          DOKUMENTACIONI  

   
AL 
 

           Dokumentet e nevojshme që duhet bashkangjitur këtij formulari: 
 

1. Vërtetim për neto të ardhurat mujore për të gjithë anëtarët e punësuar të familjes, në të kundërtën   
vërtetime nga Agjencioni për punësim për anëtarët e papunësuar të moshës madhore të familjes.  

2. Kopje e çekut të fundit të pensionit, vetëm për anëtarë të familjes që marrin pension.  
3. Obcionale: Vërtetim për asistencë financiare nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, vetem nëse 

familja pranon asistencë financiare. 
4. Për anëtarët të familjes nxënës apo studentë: për nxënës kopje të deftesës së fundit ndërsa për studentë 

vërtetim nga fakulteti/universiteti përkatës.  
5. Obcionale: Kopje të vendimit gjyqsorë në rastë se prinërit janë të ndarë.  
6. Obcionale: Kopje të çertifikatës/ve të vdekjes në rast të prindit/ërve të ndjerë.  
7. Vërtetim për posedim të automjetve për anëtarët e familjes, në të kundërtën vertetime se nuk posedojnë.   
8. Çertifikatë nga Drejtoria e  të hyrave publike për të ardhurat e realizuara për  kandidatin dhe prindërit për 

vitin 201 6. 
9. Deklaratë për gjendjen civile të kandidatit  (nr. i anëtarëve në familje) leshuar nga Noter.   
10. Listë pronësie nga Kadastri (për prinderit e studentit) 
11. Kopje të ekstraktit të llogarisë bankare për  vitin 2016 (për anëtarët e punësuar në familje)  
 
   
MK 
 
      Potrebni dokumenti koi treba da se dostavat so ovoj formular:  
 
1. Potvrda za mesecniot neto licen dohod za sekoj vraboten clen na semejstvoto, vo sprotivno potvrda od 

Biroto za Vrabotuvanje za nevrabotenite vozrasni clenovi na semejstovoto 
2. Kopija/i na posledniot penziski cek, samo za penzioniranite clenovi na semejstvoto. 
3. Opcionalno: Potvrda za kompenzacija (socijalna pomos) izdadena od Ministerstvoto za trud i socijalna 

politika, samo ako nekoj od Vaseto semejstvo prima socialna pomos. 
4. Za clenovi na semejstvo ucenici ili student:: za ucenici kopija od sveditelstvoto, za studenti potvrda od 

fakultetot/univerzitetot  
5. Opcionalno: Kopija od sudskata odluka vo slucaj na razvedeni roditeli.  
6. Opcionalno: Kopija na izvodot na umrenite, vo slucaj na pocinat/ti roditel/i 
7. Soodvetna dokumentacija za registracija na site vozila vo sopstvenost clenovite na semejstvoto, vo 

sprotivno potvrda deka ne poseduvaat motorni vozila. 
8. Potvrda od danocnite nadleznosti (Uprava za Javni Prihodi) za materijalnata sostojba na kandidatot i 

negovite/nejzinite roditeli za 2016  godina.   
9. Potvrda za semejna sostojba (br. na clenovi vo semejstvoto)  izdadena od Notar.  
10. Posedoven list od Katastarskata sluzba (za roditelite na studentot) 
11. Izvot od bankarskata smetka za 2016 godina. (za vrabotenite  clenovi na  semejstvoto)  

 
 
 
Shënim: Dokumentacioni i dorëzuar ruhet 1 vitë prej datës së dorëzimit 

 


