FONDACIONI HUMANITAR GOLDEN EAGLE

FORMA E APLIKACIONIT
1. TË DHËNAT PERSONALE:
Emri dhe Mbiemri:
Data e lindjes:
Vendi i lindjes:
Qyteti:
Adresa e plotë:
Gjinia: Femër Mashkull
Përkatësia etnike: Shqiptar Serb RAE Tjetër
E-mail:
Numri i telefonit
2. EDUKIMI:
Emri i shkollës fillore:
Suksesi i shkollës fillore:
Emri i shkollës se mesme:
Suksesi i shkollës së mesme
Drejtimi në fakultet
Viti:
Suksesi në fakultet:
3. STATUSI EKONOMIK-SOCIAL:
Informata të përgjithshme
Jetoj në: Fshat, Qytet,
Gjatë studimeve jetoj në: Fshat Qytet Konvikit Me qira
Jetojmë në asistencë sociale: Po Jo
Kam: Dy prindër Një prind Asnjë prind
Numri I anëtarëve të familjës: 2-5 6-10 11-15 tjetër
Gjinia: Mashkuj Femra =Total
Sa fëmijë/anëtarë nga famija juaj vijojnë mësimin e rregulltë: Vetëm unë  2-3 4-5
Të ardhurat mesatare mujore në famijle
Shpenzimet Mesatare mujore në familje:
Në rast se familja juaj nuk ka të ardhuratë qëndrueshme mujore, si arrin të mbahet familja juaj:
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Informatat për babanë:
Emri dhe Mbiemri:
Profesioni:
Edukimi:
Statusi Social:  I punësuar I papunë Ndihmë sociale Pensionist Tjetër
Emri I punëdhënësit/biznesit (nëse është I punësuar):
Të ardhurat mujore: -100 100-300 300-600 600+  Tjetër
Informatat për nënën:
Emri dhe Mbiemri:
Profesioni:
Edukimi:
Statusi Social:  I punësuar I papunë Ndihmë sociale Pensionist Tjetër
Emri I punëdhënësit/biznesit (nëse është I punësuar):
Të ardhurat mujore: -100 100-300 300-600 600+  Tjetër
Shpenzimet mujore për shkoll Emri dhe Mbiemri:
Profesioni:
Edukimi:
Statusi Social:  I punësuar I papunë Ndihmë sociale Pensionist Tjetër
Emri I punëdhënësit/biznesit (nëse është I punësuar):
Të ardhurat mujore: -100 100-300 300-600 600+  Tjetër
4. Shpenzimet mujore për Universitet (për një vit)
Shpenzimet totale të librave dhe materialeve:
Shpenzimet e transportit:
Shpenzimet e ushqimit:
SHpenzimet tjera:
Total shpenzimet mujore për fakultet:

5. Dukumetet shtesë/mbështetëse
Kopje e dëftesës së suksesit - certifikatë e notave për dy vitet e fundit shkollor (në rast se jeni në
vitin e pare në Universitet);
Certifikatë e notave në Universitet (në rast se jeni në vitin e dytë duhet të sillni të vitit të parë,
në rast se jeni në vitin e tret duhet të sillni të vitit të parë dhe dytë);
Kopja e dokumentit për asistencë sociale (nëse e aplikueshme);
Kopja e certifikatës së vdekjes së prindit (prindërve) - nëse e aplikueshme;
Kopjet e certifikatave të lindjes dhe bashkësisë familjare (vetëm për familjet me tre apo me
shumë fëmijë në shkollë);
Kopjet e dëshmisë nga qendra për punë dhe mirëqenie sociale (nëse e aplikueshme);
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6. Deklaratë nga aplikuesi
Deklaroj me përgjegjësi të plotë se përgjigjet e mija në pyetjet e parashtruara në këtë formular
janë të sakta, komplete dhe korrekte;
Kuptoj që prezantimi i gabueshëm apo lëshimi material në këtë formular apo në dokumentet e
tjera të kërkuara nga “FGE” mund të më diskualifikojë mua nga procesi i përzgjedhjes;
Kuptoj dhe pajtohem se nëse gjatë procesit të përzgjedhjes, FKL gjen se një apo më shumë
informatë që nuk është e saktë, atëherë “FGE” ka të drejtën e përjashtimit nga procesi pa
ndonjë nevojë për sqarim shtesë.
Deklaroj që në rast të përzgjedhjes, do të përkushtohem në plotësimin e gjithë përgjegjësive të
mia si, duke përfshirë (por jo vetëm) ndjekjen e rregullt të procesit mësimor, angazhimin në
punë vullnetare - aktivitetet në shkollë dhe komunitetin ku jetoj, dhe arritjen e rezultateve të
mira në shkollë.
Vërejtje: Të gjitha dokumentat duhet të dërgohen në një email.
Emri dhe Mbiemri:
Vendi:
Data:
Nënshkrimi:
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Kriteret për aplikim burse.
Për studentët në vitin shkollor 2015/2016
Kriteret e përgjithshme
1. Të ketë të regjistruar vitin akademik për të cilin jepet bursa;
2. Të mos jetë shfrytëzues i ndonjë burse tjetër dhe të mos jetë i punësuar;
3. Të paraqes dëshminë për gjendjen ekonomike-sociale të familjes;
4. Studentët që janë të regjistruar për herë të parë në fakultete, duhet të kenë dëshmitë e suksesit të
shkollës së mesme( diplomën dhe dëftesën e vitit të fundit të shkollës së mesme).
1. Nota mesatare 9 deri në 10 në fakultet, ndërsa suksesi i shkëlqyeshëm 5 në shkolla të
mesme vlerësohet me 40 pikë;

2. Nota mesatare 8 deri në 8.99 për fakultet, ndërsa suksesi mbi 4.5 në shkollat e mesme
vlerësohet me 30 pikë;

3. Nota mesatare 7 deri në 7.99 në fakultet përkatësisht mbi 4 për shkollat e mesme vlerësohet
me 15 pikë;

4. Nota mesatare 6 deri në 6.99,në fakultet përkatësisht mbi 3.5 per shkolla te mesme
vlerësohet me 10 pikë;
5. Gjendja ekonomike-finaciare (rastet sociale) vlerësohet me 30 pikë;
6. Kandidatët-Personat me nevoja të veqanta vlerësohen me 40 pikë;
7. Kandidatët që nuk kanë asnjërin prind 15;
8.Kandidatet pa një prind vlerësohen me 5 pikë;

Përjashtimet nga e drejta për të fituar bursë janë këto kategori:
1.Përjashtohen studentët/et dhe nxënësit/et,që kanë dy prindërit e punësuar,
2. Përjashtohen studentët/et dhe nxënësit/et,që prindërit e tyre kanë biznes të regjistruar,
3.Nga e njejta familje mund të përfitojnë burs vetëm një student,pa marr parasysh kategorinë e tyre.
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Dokumentet e nevojshme për aplikim
• Kërkesa sipas formës së përpiluar nga Fondacioni Humanitar Golden Eagle
• Vërtetimin se studenti/ja ka regjistruar vitin akademik 2015/16( origjinale);
• Certifikata e notave (origjinale);
• Vërtetimin se studenti nuk është përfitues i bursës universitare;
• Certifikata mbi vendbanimin e përhershëm;
• Kopja e letërnjoftimit/pasaportese;
• Certifikaten e vdekjes së ndonjë ndonjërit prind( në rast se ka);
• Vendimin mbi shfrytëzimin e ndihmës sociale për vitin 2014/15 ;
• Për studentët e regjistruar në vitin akademik 2015/16, kopjet e vërtetuara të dëftesave dhe të
diplomës së shkollës paraprake.
Vërejtje:
Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen. Bursat ndahen për periudhën kohore 9 mujore.
Për përzgjedhjen e përfituesve të bursës se Fondacionite do të formohet komisioni me vendim të
veçantë.
Afati i konkurrimit është 45 ditë nga dita e publikimit të konkursit në mjetet e informimit publik.
Aplikacionet shkarkohen nga webe faqja www.goldeneagle-ks.com dhe pasi te plotesohet dergohen
ne bursa@goldeneagle-ks.com
Kurse pas perzgjedhjese se kandidateve si fituese potencial dokumentet origjinale dorezohen ne
objektet e kompanise Frutex Sh.p.k.
Adresa: Frutex shpk
Gelance-Therande
+377 44 119 925

