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Aplikim për lehtësim financiar në pagesë të shkollimit për vitin akademik 2018/19 
[Siblings discount] 

 
 
Në bazë të vendimit të Rektoratit të UEJL-së, Zyra për ndihma financiare shpall dhe administron 
aplikimet për lehtësimin financiar në pagesë të shkollimit për studentin e dytë dhe të tretë të një 
familjeje (vetëm anëtarë të familjes së ngushtë - bërthamë).  
 
Lehtësimi financiar aplikohet për studentë aktiv të regjistruar në UEJL në vitin akademik 2018-19 
në ciklin e parë ose të dytë të studimeve.  
 
Lartësia e lehtësimit financiar (zbritjes) 

 Studenti i parë i familjes paguan 100% të shkollimit vjetor  

 Studenti i dytë i familjes paguan 85% të shkollimit vjetor  [zbritje 15%] 

 Studenti i tretë i familjes paguan 75% të shkollimit vjetor [zbritje 25%]  

 
 

Kushtet e aplikimit të lehtësimit financiar  

- Të drejtë aplikimi për lehtësim financiar (zbritje nga shuma vjetore e shkollimit) kanë 

anëtarët e një familjeje të ngushtë të regjistruar në vitin akademik 2018/19  

- Aplikuesit duhet të kenë ngarkesë financiare për vitin akademik 2018/19 

- Zbritja e shkollimit aplikohet tek studenti i dytë dhe i tretë i familjes 

- Lehtësimi financiar (zbritja) nuk mundësohet: 

o nëse ndonjëri nga studentët – anëtar të familjes së ngushtë - gjatë vitit akademik 

2018/19 është akorduar me bursë ose ndihmë financiare nga fondet që 

administrohen në UEJL ose fonde tjera të jashtme 

o nëse ndonjëri nga studentët – anëtar të familjes së ngushtë - është i angazhuar 

në programin „Work-study“. 

o nëse ndonjëri nga studentët – anëtar të familjes së ngushtë – në vitin akademik 

2018/19 ka ngarkesë financiare në lartësi më pak se 50 % e shumës së një 

semestri. 

Shënim: Nëse ndonjëri nga aplikuesit nuk ka ngarkesë financiare më tepër se 50% e shumës së 

një semestri por më pak se shuma e plotë për një vit akademik, atëherë i mundësohet gjysma 

zbritjes së paraparë.  

 

Dokumentacioni i nevojshëm 

- Formulari për aplikim (në vijim) 

- Çertifikatë të lindjes (fotokopje), vetëm për studentët që aplikojnë për zbritje financiare 

për herë të pare.  

 

 

Aplikimi dhe afati për aplikim 

- Formulari për aplikim, në web faqe www.seeu.edu.mk < Përkrahje financiare > ose në 

ndërtesën administrative 802.10, Zyra për ndihma financiare dhe të dorëzohet brenda 

afatit të përcaktuar.  

- Afati për aplikim: nga 01.12.2018 deri me 28.02.2019 

 

 

 

http://www.seeu.edu.mk/
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  Application Form – Siblings discount AY 2018/19 
 
1.  Family member’s studying at SEE University 

1.1 FIRST STUDENT of the family studying at SEE University  

First name:       

Family name:       

Date of birth:    (day)    (month)      (year)     

Gender:        Male    Female      

Student’s ID:       

Address       City:       

e-mail:       Mobile:       

 

Father’s name:       Mother’s name.       

 

Faculty:       Year of studies (I, II, III)       

Credits awarded:       GPA:       

 

Do you applied or receive scholarship or financial assistance from any other program for AY 2018/19? 

No     Yes    If yes, dates:             Programme:           

Have you been/ are you engaged at “Work and Study” Programme? 

No     Yes    If yes, dates:             Work place:           

 

1.2 SECOND STUDENT of the family studying at SEE University  

First name:       

Family name:       

Date of birth:    (day)    (month)      (year)     

Gender:        Male    Female      

Student’s ID:       

Address       City:       

e-mail:       Mobile:       

 

Father’s name:       Mother’s name.       

 

Faculty:       Year of studies (I, II, III)       

Credits awarded:       GPA:       

 

Do you applied or receive scholarship or financial assistance from any other program for AY 2018/19? 

No     Yes    If yes, dates:             Programme:           

Have you been/ are you engaged at “Work and Study” Programme? 

No     Yes    If yes, dates:             Work place:           
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1.3 THIRD  STUDENT of the family studying at SEE University 

  

First name:       

Family name:       

Date of birth:    (day)    (month)      (year)     

Gender:        Male    Female      

Student’s ID:       

Address       City:       

Phone number        Citizenship:       

e-mail:       Mobile:       

 

Father’s name:       Mother’s name.       

 

Faculty:       Year of studies (I, II, III)       

Credits awarded:       GPA:       

 

Do you applied or receive scholarship or financial assistance from any other program for AY 2018/19? 

No     Yes    If yes, dates:             Programme:           

 

Have you been/ are you engaged at “Work and Study” Programme? 

No     Yes    If yes, dates:             Work place:           

 

Certification 

I certify that all information provided in this application is complete and true. I understand that 

any misrepresenting or omission may by cause for denying financial I understand that SEE 

University reserves the right to deny financial assistance to anyone whom it considers not 

qualified, and to require withdrawal of any student at any time for reason it considers sufficient, 

including academic standing, and personal conduct.  

Signature of student 1: ____________________________________           Date: _________________ 

 

Signature of student 2: ____________________________________           Date: _________________ 

 

Signature of student 3: ____________________________________           Date: _________________ 

Contact Person:  

SEE University, Financial Aid Office, Campus Tetovo 802.10 

Tel. +389 44 356 044 

E-mail: financialaid@seeu.edu.mk 

mailto:financialaid@seeu.edu.mk

