a. Për ndjekjen e studimeve të ciklit të dytë:
Dokumentet që ngarkohen nga aplikanti:
1. Letra e pakushtëzuar e pranimit nga Universiteti që plotëson kriterin e renditjes sipas
Times Higher Education. (kopje e noterizuar dërgohet edhe me postë)
2. Diploma dhe lista përfundimtare e notave të studimeve të ciklit të parë “Bachelor”. (kopje
e noterizuar dërgohet edhe me postë)
3. Vërtetim nga universiteti pritës mbi mbështetjen ose jo financiare nga ana e tij për
kandidatin, si dhe masën e financimit.
4. CV-ja e kandidatit.
5. Deklaratën për autorizimin e MASR në marrjen e informacionit zyrtar nga Universiteti në
të cilin kandidati është pranuar sipas shtojcës 3 bashkëlidhur udhëzimit të ministrit.
6. Deklaratën noteriale që të gjitha të dhënat e plotësuara në formularin e aplikimit janë të
plota dhe të sakta sipas shtojcës 4 bashkëlidhur udhëzimit të ministrit.(dërgohet edhe me
postë).
7. Në rast bashkëfinancimi ndërmjet MASR dhe organizatave, fondacioneve dhe
institucioneve vendase ose te huaja të paraqitet dokumentacioni që vërteton marrjen nga
kandidati të bursës nga organizatat, fondacionet dhe institucionet vendase ose te huaja
(përjashtuar ato shtetërore).

b. Për ndjekjen e studimeve të doktoratës:
Dokumentet që ngarkohen nga aplikanti:
1. Letra e pakushtëzuar e pranimit nga Universiteti që plotëson kriterin e renditjes sipas
Times Higher Education. (kopje e noterizuar dërgohet edhe me postë)
2. Diploma dhe lista përfundimtare e notave të studimeve të ciklit të parë dhe ciklit të dytë.
(kopje të noterizuara dërgohen edhe me postë)
3. Vërtetim nga universiteti pritës mbi mbështetjen ose jo financiare nga ana e tij për
kandidatin, si dhe masën e financimit.
4. CV-ja e kandidatit.
5. Deklaratën për autorizimin e MASR në marrjen e informacionit zyrtar nga Universiteti në
të cilin kandidati është pranuar sipas shtojcës 3 bashkëlidhur udhëzimit të ministrit.
6. Deklaratën noteriale që të gjitha të dhënat e plotësuara në formularin e aplikimit janë të
plota dhe të sakta sipas shtojcës 4 bashkëlidhur udhëzimit të ministrit (dërgohet edhe me
postë).
7. Në rast bashkëfinancimi ndërmjet MASR dhe organizatave, fondacioneve dhe
institucioneve vendase ose te huaja të paraqitet dokumentacioni që vërteton marrjen nga
kandidati të bursës nga organizatat, fondacionet dhe institucionet vendase ose te huaja
(përjashtuar ato shtetërore).
8. Projektidea e temës së doktoratës, në të cilën të paraqitet qartësisht objekti kryesor i
studimit dhe metodologjia.

c. Për nëpunësit civilë:

Dokumente që sigurohen nga nëpunësit e
administratës
1. Miratimin e titullarit të institucionit të
administratës shtetërore ku punon nëpunësi,
sipas formatit të parashikuar në Shtojcën 5 të
udhëzimit të ministrit.

Dokumente që ngarkohen nga aplikanti

1. Letra e pakushtëzuar e pranimit nga Universiteti
që plotëson kriterin e renditjes sipas Times Higher
Education. (kopje e noterizuar dërgohet edhe me
postë)
2. Diploma dhe lista përfundimtare e notave të
studimeve të ciklit të parë “Bachelor” dhe/ose e
ciklit të dytë. (kopje e noterizuar dërgohet edhe me
postë)
3. Vërtetim nga universiteti pritës mbi mbështetjen
ose jo financiare nga ana e tij për kandidatin, si dhe
masën e financimit.
4. CV-ja e kandidatit
5. Deklaratën për autorizimin e MASR në marrjen e
informacionit zyrtar nga Universiteti në të cilin
kandidati është pranuar sipas shtojcës 3
bashkëlidhur udhëzimit të ministrit.
6. Deklaratën noteriale që të gjitha të dhënat e
plotësuara në formularin e aplikimit janë të plota
dhe të sakta sipas shtojcës 4 bashkëlidhur udhëzimit
të ministrit. (dërgohet edhe me postë)
7. Në rast bashkëfinancimi ndërmjet MASR dhe
organizatave, fondacioneve dhe institucioneve
vendase ose te huaja të paraqitet dokumentacioni
që vërteton marrjen nga kandidati të bursës nga
organizatat, fondacionet dhe institucionet vendase
ose te huaja (përjashtuar ato shtetërore)

d. Për kandidatët e ndërmjetëm (të financuar vitin e mëparshëm nga fondi i
ekselencës):
Dokumentet që ngarkohen nga aplikanti:
1. Lista zyrtare e notave për vitin pararendës të studimeve të financuar nga Fondi i
Ekselencës. (kopje e noterizuar dërgohet edhe me postë)
2. Vërtetimin për shlyerjen e të gjitha detyrimeve akademike për vitin pararendës.

3. Vërtetim nga institucioni i arsimit të lartë për periudhën e qëndrimit dhe frekuentimit të
institucionit ku ndiqen studimet (vetëm për studentët e Doktoratës).
4. Deklaratën për autorizimin e ministrisë përgjegjëse për arsimin në marrjen e informacionit
zyrtar nga Universiteti në të cilin kandidati është pranuar, sipas shtojcës 3 bashkëlidhur
udhëzimit.
5. Një parashikim të detajuar të kostos së studimeve të lëshuar nga universiteti pritës, si dhe
një vërtetim nga universiteti pritës mbi mbështetjen ose jo financiare nga ana e tij për
kandidatin, si dhe masën e financimit.
6. Dokumentacion justifikues financiar të shpenzimeve që mbulojnë vlerën e bursës së
akorduar për vitin e mëparshëm. (kopje e noterizuar dërgohet edhe me postë)

*Dokumentacioni i specifikuar në pikat përkatëse për secilën prej kategorive, si
dhe një kopje e printuar e formularit të aplikimit dërgohet edhe me postë në
MASR, brenda 15 ditëve nga kryerja e aplikimit online.

