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           New Student 
 

APLIKACIONI PËR PROGRAMIN 
“PUNO DHE STUDIO 2012/2013 

 

 
Si pjesë e pakos së ndihmave financiare, UEJL edhe gjatë vitit akademik 2012/13  do t’ju mundësojë studentëve që 
të angazhohen në programin ’’Puno dhe studio” sipas kushteve të mëposhtme: 
 

 Paga e studentit nuk mund të tejkalojë koston e mësimit 
 

 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 në programin “Puno dhe studio” kanë të gjithë studentët që gjatë vitit 
akademik 2012/13 ndjekin studimet e rregullta në UEJL,  por përparësi do të kenë studentët që 
do të dëshmojnë se kanë nevojë për përkrahje financiare si dhe ata që do të dëshmojnë 
shkathtësi për vendin e punës. 
 

 Studentëve që janë të akorduar me bursë apo ndihmë financiare nga cilido fond në vitin paraprak   
dhe vijues akademik nuk u mundësohet të angazhohen në programin “Puno dhe studio”.  

 
 
Departamentet ku do të munden të angazhohen studentët janë të potencuara më poshtë dhe Ju jeni të obliguar që 
të shënoni vendin (sektorin) ku dëshironi të aplikoni për punë.  
 
 

 

1. Bibliotekë                             07. IT Departamenti  : 

2. Qendra e Karrierës                                                        * IT-Demostrator                         

3.   Qendra e biznesit                                                            * IT-Support                        

4. Instituti për ambient jetësor                                          * Web Designer/Developer                     

5. Mirëmbajtje:                          * CST Laboratories                                  

 Higjienë                                                                          08.  SEEU Alumni                                                           

 Gjelbërim                          09. Qendra e gjuhëve                      

 Zërim                                                                      10.  Asistencë administrative                       

6. Shërbimi Studentor                                                               11. Asistencë administrative-Shkup            

 
 
 
PËRSHKRIMI I VENDEVE TË PUNËS 
 

1. BIBLIOTEKË 
Obligimet e studentëve: gjetja, evidenca e marjes dhe dorëzimit të librave, vulosja e librave si dhe rënditja e tyre 
në sirtare, 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 i dizajneve, ndihmesa në organizimin e 
konferencave, mbledhjeve dhe prezantimeve për studentët, ndihmesa në organizmin e Panairit të Karierës janë 
punët që duhet ti kryejnë studentët që do të angazhohen në këtë departament.   
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3. QENDRA E BIZNESIT 
Obligimet e Administratori: planifikon dhe bart punët ditore të QZHB, inicion, vazhdon komunikimin me 
komunitetin e biznesit, updaton data bazën e QZHB-se, përkthen materialet e nevojshme, etj. 
Obligimet e dizjanerit: dizajnon materialet e nevojshme promocionale, newsletteterin, web faqen e QZHB-së dhe 
ka rol aktiv gjatë punëve tjera ditore në QZHB 

 
4. INSTITUTI PËR AMBIENT JETËSOR            
Obligimet e studentëve: kryerja e punëve ditore që realizohen në kuadër të Institutit, mirëmbajtja e Web -Faqes, 
ndihmesa në organizimin e konferencave, debatave, Forumeve,  prezantimeve për studentët, ndihmesa  në 
organizmin e seminarve jashtë kampusit. 

 
 

6. SHËRBIMI STUDENTOR  
Obligimet e studentëve: Informimi i studentëve dhe të gjithë palëve që do të drejtohen tek Zyra e Informacionit 
si dhe ofrimi i mbështetjes administrative për stafin e angazhuar tek departamenti përkatës. 

 
 
7.1.  IT DEMOSTRATOR 
Obligimet e studentëve: IT Demostratori është i obliguar që të asistojë IT Instruktorin gjatë orëve si dhe të 
ndihmoj studentët që ngelin pas me leksionet. 
Për IT Demostrator mund të konkurojn vetëm studentët e Shkencave Kompjuterike  edhe atë viti i II dhe i III. 
Studentët do të duhet që ta kenë dhënë provimin e Advanced IT Skills.  

 
7.2.  IT-SUPPORT – CST Laboratories  
IT Support monitoron dhe mirëmban sistemin kompjuterik dhe rrjetin e institucionin tonë. Të drejtë për të 
konkuruar kanë vetëm studentët e 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. 
Për IT Support mund të konkurojn vetëm studentët e Shkencave Kompjuterike  edhe atë viti i II dhe i III 
 

7.3. Web Designer/Developer 
Studentët që do të angazhohen në këtë vend pune do të kujdesen për publikimin e informatave të përditshme, si 
informacion në lidhje me lajme, informacione për studentët, kërkim, mbledhjen e informacionit nga fakultetet e 
Universitetit dhe të qendrave. Gjithashtu do të ndjekë të gjitha aktivitetet e Universitetit dhe dokumentacionin e 
materialeve si fotografit, video materialet etj.  
 

 
08. SEEU ALUMNI 
Obligimet e studentëve: të planifikojnë dhe të kryejn punët ditore, të fillojnë të mbajnë komunikim me 
universitetet, organizatat dhe shoqatat relevante në Maqedoni, si dhe duhet të bëjnë hartimin dhe freskimin e 
bazës së të dhënave të të diplomuarve në Universitetin EJL-së. 

 
09. QENDRA E GJUHËVE 
Obligimet e studentëve: të ofrojnë mbështetje administrative për të lehtësuar përdorimin e resurseve në 
dispozicion për stafin dhe studentët. 

 
 

10. ASISTENCA ADMINISTRATIVE NËPËR FAKULTETE 
Obligimet e studentëve: të ofrojnë mbështetje administrative për stafin e fakulteteve përkatëse si dhe për 
studentët. 
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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. Gjuhët që flitni. 

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)                                          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 ndarë:  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:  Në punë:       Në shtëpi:       

 

Emri dhe mbiemri i nënës:       

Adresa (nëse është e njëjtë si më lartë, e leni të zbrazët):       

Profesioni, vendi i punësimit:       

Numri i telefonit: Në punë:       Në shtëpi:       

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

Babai:  Nëna:  

 

A është ndonjëri prej anëtarëve të familjes suaj fizikisht i paaftë? Ju lutemi sqaroni më poshtë:  

      

      

 

Pjesa 3.  TË DHËNA FINANCIARE 

Të ardhurat mujore të babait:             2012                    (3 muajt e fundit)  

Të ardhurat mujore të nënës:              2012                    (3 muajt e fundit) 

Të ardhurat e përgjithshme mujore të 

prindërve:             
 

2012                    (3 muajt e fundit) 

 

Të hyrat mujore të anëtarëve tjerë të 
familjes:  

 

             
 

 

2012                     (3 muajt e fundit) 

 

 

 

 



    

   

This application is distributed free of charge and may be copied 
5 

Kursime të hollash:       Llogaria e bankës:        

Të ardhurat mujore neto nga biznesi familjar: 
      

 

Shënoni si e keni fituar banesën (shtëpinë) ku familja juaj jeton momentalisht:  

E blerë:      E huazuar:     E marrë nga qeveria:    Tjera:       

Adresa:        Çmimi:       

  

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/e vetëdijshëm/e se çdo 

informatë e dhënë gabimisht apo lëshim mund të rezultoj në refuzim të kërkesës për angazhim në programin “PUNË-

STUDIME” 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: _________________ 

Nënshkrimi i babait të studentit: _____________________________    Data: _________________ 

Nënshkrimi i nënës së studentit: _____________________________     Data: _________________ 

 

Personi për kontakt:  

Asim Beqiri 

Zyra për Ndihma Financiare 

Kampusi i UEJL, 802.02 

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.  
2. Vërtetime nga Byroja për punësim për anëtarët e papunësuar të moshës madhore të familjes.  
3. Vërtetim për kompenzim mujor e lëshuar nga Ministria për Punë Sociale, nëse asnjë anëtarë i familjes nuk 

është i punësuar. 
4. Kopje e çekut të fundit të pensionit, për anëtarë të familjes të pensionuar.  
5. Vërtetim prej shkollës përkatëse, për anëtarët tjerë të familjes nxënës apo studentë të rregullt.  
6. Kopje të vendimit gjyqsorë në rastë se prinërit janë të ndarë.  
7. Kopje të çertifikatës/ve të vdekjes në rast të prindit/ërve të ndjerë.  
8. Dokumentacion regjistrimi për të gjitha automjetet që i posedojnë anëtarët e familjes, në të kundërtë 

vertetime se nuk posedojnë.   
9. Vërtetim nga Drejtoria për të hyrat publike për gjendjen materiale të kandidatin dhe prindërve të tij. 
10. Vërtetim nga Drejtoria Komunale për gjendjen familjare të kandidatit (nr. i anëtarëve në familje)  
11. Certifikatë pronësie nga Kadastri Komunal, për të gjitha pronat si: shtëpi, banesa apo tokë 
12. Kopje të ekstraktit të llogarisë bankare për vitin e kaluar.  
 
   
MK 
 
      Potrebni dokumenti koi treba da se dostavat so ovoj formular:  
 
1. Potvrda so sto se dokazuva mesecniot neto licen dohod za sekoj vraboten clen na semejstvoto 
2. Potvrda od Biro za Vrabotuvanje za nevrabotenite vozrasni clenovi na semejstovoto 
3. Potvrda za kompenzacija (socijalna pomos) izdadena od Ministerstvoto za trud i socijalna politika, ako nikoj 

od Vaseto semejstvo ne e vraboten 
4. Kopija/i na posledniot penziski cek za penzioniranite clenovi na semejstvoto. 
5. Potvrda od soodvetnoto uciliste, za ucenici/studenti clenovi na Vaseto semejstvo.  
6. Kopija od sudskata odluka vo slucaj na razvedeni roditeli.  
7. Kopija na izvodot na umrenite, vo slucaj na pocinat/ti roditel/i 
8. Soodvetna dokumentacija za registracija na site vozila vo sopstvenost clenovite na semejstvoto, vo sprotivno 

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

negovite/nejzinite roditeli.  
10. Potvrda za semejna sostojba od Nadleznite Opstinski sluzbi (br. na clenovi vo semejstvoto) 
11. Posedonen list od Katastarskata sluzba, sa sekoj vid imot t.e. kuća, stan, zemja 
12. Izvot od bankarskata smetka za minatata godina.  

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


