Fondacioni “GOLDEN EAGLE”

Kriteret për aplikim burse.
Për studentët në vitin shkollor 2018/2019
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
për shkolla të 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 vlerësohen me 15 pikë;
8. Kandidatët pa një prind vlerësohen me 5 pikë;

Info: bursa@goldeneagle-ks.com; www.goldeneagle-ks.com
Tel: 044 11 99 25
Adresa: Frutex Sh.p.k. Gelancë - Suharekë 23000 Kosovë
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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.

Dokumentet e nevojshme për aplikim
*
*
*
*
*
*
*

Vërtetimin se studenti/ja ka regjistruar vitin akademik 2018/19;
Certiﬁkata e notave;
Vërtetimin se studenti nuk është përﬁtues i bursës universitare;
Kopja e letërnjoftimit/pasaportese;
Certiﬁkaten e vdekjes së ndonjërit prind (në rast se ka);
Vendimin mbi shfrytëzimin e ndihmës sociale për vitin 2018/19;
Për studentët e regjistruar në vitin akademik 2018/19,
kopjet e vërtetuara të dëftesave dhe të diplomës së shkollës paraprake.

Vërejtje:
Dokumentet e pakompletuara nuk do të shqyrtohen.
Për përzgjedhjen e përﬁtuesve të bursës do të formohet komisioni me vendim të veçantë,
i cili do ti veriﬁkojë të gjitha dokumentet e aplikuesëve.
Aplikacionet shkarkohen nga web faqja www.goldeneagle-ks.com,
dhe pasi te plotësohet dërgohen ne bursa@goldeneagle-ks.com
Kurse pas përzgjedhjes së kandidatëve si ﬁtuese potencial dokumentet origjinale
dorëzohen në objektet e kompanisë Frutex Sh.p.k.
Të drejt aplikimi kanë të gjithë studentët/et nga Kosova, Shqipëria, dhe Maqedonia.
Afati i fundit për aplikim është deri më daten 20.11.2018
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