SHPALLJE

Bursa për studentët e ndërtimtarisë të Universitetit Nënë Tereza - Shkup
Ndërmarjet private nga sektori i ndërtimit, për vitin e ardhshëm akademik 2018/2019 ofrojnë dhjetë (10)
bursa progresive për studentët që do të vijojnë studimet në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës / programi
studimor Ndërtimtari – Konstruktiv, pranë Universitetit Nënë Tereza – Shkup.
KRITERET PËR PËRFITIM TË BURSËS
Kushti themelor që kandidati duhet patjetër të plotësojë është që të ketë notën mesatare më së paku 4.00
(përgjatë katër viteve të shkollimit të mesëm).
Nëse numri i konkurruesve, që do të plotësojnë kriterin e suksesit gjatë shkollimit të mesëm, do të jetë më i
madh se dhjetë (10), atëherë për rangimin e konkurruesve në listen e 10 bursistëve do të merren parasysh edhe
kriteret plotësuese si në vijim:
-

Orientimi i shkollës së mesme ku është kryer shkollimi (i përgjithshëm, matematikor, etj.),
rezultatet nga garat shkollore (ndërkombëtare, republikane, rajonale),
certifikata për zotërim të gjuhës Angleze,
certifikata për zotërim të njohurive informatike,
deklarata për zotërim të njohurive specifike nga sfera e informatikës,
dëshmi se bëhet fjalë për djalë/vajzë dëshmori i luftës çlirimtare,
gjendja e vështirësuar ekonomike,
fletëdëshmi se bëhet fjalë për persona me kufizime fizike.

Rrenditjen e studentëve përfitues të bursave do ta bëjë Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pranë
Universitetit Nënë Tereza – Shkup, duke marrë për bazë të gjitha kriteret e përmendura më sipër.
Shuma financiare mujore do tu jepet bursistëve në përputhje me suksesin e tyre të arritur gjatë katër viteve
të shkollimit të mesëm, respektivisht sipas tabelës së mëposhtme:
Suksesi (nota mesatare) gjatë
shkollimit të mesëm 4 vjeçar
5.00
4.80 – 4.99
4.50 – 4.79
4.0 – 4.49

Bursa
mujore
4000 DEN
3000 DEN
2000 DEN
1500 DEN

MËNYRA E KONKURRIMIT
Konkurrimi për bursë (pranimi i dokumentacionit) do të bëhet tek objekti i rektoratit të Universitetit “Nënë
Tereza – Shkup”, në katin e 5-të tek zyra 504. Konkurrimi fillon nga data 22 Qershor 2018 dhe do të zgjasë deri më
09.Korrik.2018.
DOKUMENTACIONI PËR KONKURRIM
Dokumentacioni që duhet të dorrëzojë konkurruesi për bursë është i listuar si më poshtë:
A/ Dokumente të domosdoshme
o Letërnjoftim ose certifikatë të lindjes (origjinali + 1 kopje)
o Dëftesat e notave (origjinale ose të noterizuara) për katër vitet e shkollimit të mesëm (origjinali
+ 1 kopje)

B/ Dokumente plotësuese

o
o
o
o
o
o

Certifikata nga gara ndërkombëtare, republikane, rajonale
Certifikata për zotërim të njohurive infomratike
Deklaratë për zotërim të njohurive specifike nga sfera e informatikës
Fletëdëshmi se është djalë/vajzë dëshmori i luftës çlirimtare
Fletëdëshmi për gjendjen e rrëndë ekonomike
Fletëdëshmi se posedon statutin e personit me kufizime fizike

SHPALLJA E RREZULTATEVE
Pas shqyrtimit të dokumentacionit të konkurruesve, lista e përfituesve të bursave do të shpallet së UebFaqen e Universitetit (www.unt.edu.mk).
LIDHJA E KONTRATËS
Pas regjistrimit të studentit në programin studimor Ndërtimtari/Konstruktiv në Fakultetin e Ndërtimtarisë
dhe Arkitekturës të Universitetit Nënë Tereza – Shkup, do të lidhet kontratë ndërmjet përfituesve të bursës dhe
dhënësve të bursës, ku më hollësisht do të përcaktohe detyrimet e dhënësit të bursës nga njëra anë dhe marrësit të
bursës nga ana tjetër.
VAZHDIMI I BURSËS
Për vazhdim të bursës në vitet e ardhshme të shkollimit studenti duhet të plotësojë kriteret vijuese:
-

Duhet të merr të gjitha nënshkrimet nga viti paraprak.
Të regjistrojnë vitin përkatës me maksimum 2 provime të pa kaluara nga viti paraprak.
Vlera e bursës së vazhduar do të jepet në varësi të suksesit të arritur gjatë studimeve, respektivisht sipas
tabelës së mëposhtme:
Suksesi (nota mesatare) gjatë
shkollimit të mesëm 4 vjeçar
>8.50
8.00 – 8.49
7.50 – 7.99
7.0 – 7.49

Bursa
mujore
4000 DEN
3000 DEN
2000 DEN
1500 DEN

INFORMATA PLOTËSUESE
Për informata plotësuese rreth çështjes së bursës, mund të na kontaktoni përmes ueb-faqes zyrtare të
Universitetit (http://unt.edu.mk/sq/kontakt/) ose drejtpërdrejt në portalin e Fakultetit tonë
(www.facebook.com/FAN.Shkup/).

