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Këshilli Drejtues i Universitetit, me date 03.02.2017 duke u bazuar në kompetencat e tij ligjore mori vendim për
shpalljen e konkursit për ndarjen e bursave universitare sipas vendimit nr prot: . 01-13. Universiteti i Prizrenit
“Ukshin Hoti” shpall:
Üniversite Mütevvelli Heyeti prot. No 01-13 yasası gereği burs dağılımı için duyurunun yayınlanmasına
ilişkin karar alınmıştır.
KONKURS-DUYURU
Për ndarjen e bursave universitare për vitin akademik 2015/2016
2015/2016 öğretim yılı üniversite burs duyurusu
I Bursa universitare ndahen për studentët e studimeve themelore (bachelor).
I. Üniversites bursu lisans (Bachelor) öğrencilerine verilmektedir.
Për fitimin e bursës universitare studentët duhet t’i plotësojnë këto kushte:
Üniversite bursunu kazanmak için öğrencilerin şu koşulları yerine getirmesi gerekiyor.
a) Të jenë studentë të rregullt të fakulteteve të Universitetit të Prizrenit;
a) Prizren Üniversitesinde sıralı öğrenci konumunda olmaları;
b) Të jenë studentë të vitit të dytë, të tretë dhe katërt të cilët nuk kanë humbur asnjë vit akademik;
b) Öğrencilerin sınıf tekrarının olmaması ve II., III ve IV. Sınıflarda olmaları;
c) Të kenë notë mesatare të studimeve më së paku 9.00 (nëntë pikë zero) e mbi.
c) Not ortalamasının en az 9.00 ve üzeri olması;
d) T’i kenë dhënë të gjitha provimet e vitit paraprak përkatës të studimeve në
afatin e shtatorit;
d) Geçen öğretim yılına ait olan Eylül donemi sınavlarının hepsinden başarılı olmaları;
II Studentët të cilët i plotësojnë kushtet nga pika një (I) e këtij konkursi duhet t’i paraqesin këto dokumente:
II. I. maddedeki (yukardaki) koşulları yerine getiren öğrencilerin şu evrakları getirmeleri gerekir:

1. Certifikatën e vitit të regjistruar akademik.

1. Akademik yılına kayıtlı olduguna dair belge

2. Certifikatën e provimeve të dhëna me datat e dhënies së provimeve.
2. Sınavların veriliş tarihine göre belgesi
3. Raportin e studentëve që kanë regjistruar semestrin (merret tek shërbimi i studentëve).
3. Öğrencilerin dönem kaydının yapıldığına dair belge (öğrenci işlerinden alınır)
4. . Fletëparaqitja për aplikim dhe informatat shtesë merren në zyrën nr.308
4. Başvuru için Başvuru belgesi ve diğer ek bilgiler 308 nolu ofiste alabilirsniz.
Lartësia e bursës do të caktohet varësisht nga buxheti i Universitetit të Prizrenit “ Ukshin Hoti” dhe numrit të
studentëve që i plotësojnë kushtet për fitimin e bursës universitare.
Burs miktarı “ Ukshin Hoti” Prizren Üniversitesi bütçesine bağlı olarak belirlenip aynı zamanda bursu
kazanma şartlarını dolduran öğrencilerin sayısı da belirlenecektir.

Studentët bursistë do ta gëzojnë këtë të drejtë për vitin akademik 2015-2016.
2015/2016 akademik öğretim yılı öğrencilerinin burs alma hakkına sahiptir.

Dokumentet e kompletuara paraqiten në zyrën nr. 308
Tamamlanmış evraklar 308 nolu ofise teslim edilecektir.
Afati i paraqitjes zgjat prej datës 20.03.2017 e deri më 03.04.2017
Başvurular 20.03.2017- 03.04.2017 tarihlerinde yapılacaktır.
Kandidatët e pakënaqur me vendimin e komisionit për ndarjen e bursave kanë të drejtë të parashtrojnë ankesë në
Këshillin Drejtues në afat prej 8 ditësh, nga moment i shpalljes së Vendimit të Komisionit për ndarjen e bursave.
Burs kazanan öğrencilerin listesi yayınlandıktan sonra karardan memnun olmayan öğrencilerimiz 8 gün
içerisinde Mütevveli Heyetine şikayetlerini yazılı bir şekilde iletme hakkına sahiptirler.
Konkursi do të publikohet në tabelat e shpalljeve të UPZ-së, si dhe në ueb-faqen e Universitetit: www.uniprizren.com
Burs duyurusu Prizren Üniversitesi web sitesinde www.uni-prizren.com yayınlanacaktır. Ayrıca üniversite
panolarında da yayınlanacaktır.

