
Kryetar: 
Ejllo Berishaj 

Nënkryetar: 
Gjon Gjokaj 

Sekretar: 
Nikollë Junçaj 

Arketar: 
Mark Dedvukaj 
Senad lulanaj 
 
Këshilli 
Drejtuas: 
Lekë Gjolaj 
Gjon Dedvukaj 
Mark U!aj 
Juko Beqaj 
Ko/ë Cacaj 
Vase/ Ulaj 
Sufo Nikaj 
Dedë Dedvukaj 
Mark Berishaj 
Braho Nikaj 
Gjergj Lucaj 
Vasel P. Junçaj 
Fran Vu/aj 
Daniel Ivezaj 
Pjeter Lucaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Shoqata Malësia e Madhe - New York, duke u bazuar në dispozitat e Nenit 10, 
paragrafi 3 të Statutit të kësaj Shoqate, shpall: 

K O N K U R S  

për bursa studentore për vitin akademik 2018/2019. Bursat ndahen për vijuesit 
e studimeve themelore (bachelor). Të drejtë për bursë kanë të gjithë ata 
student që plotësojnë kërkesat e parashtruara nga Shoqata Malësia e 
Madhe - New York. Përparesi do të kenë studentët e dalluar malsorë, që i 
ndjekin studimet në gjuhën shqipe. 

Dokumentet e parapara për këtë konkurs kandidatët i postojnë në adresën e 
shoqatës Malësia e Madhe - New York. Dokumentacioni që do të arrijë pas afatit 
të paraparë nuk do të shqyrtohet. Komisioni i caktuar për këtë çështje nuk do t'i 
shqyrtojë as fletëparaqitjet e aplikuesve me dokumentacion jo të plotë. Lartësia 
e bursës do të caktohet varësisht nga buxheti i Shoqatës. Mbi ndarjen e bursave 
do të vëndoset në mbledhjen e radhës që mbahet në Dhjetor. 

Për çdo informacion të mëtejmë mund të kontaktoni zyrën e Shoqatës Malësia e 
Madhe - New York në e-mail: info@malesiany.org, kurse mbi kushtet dhe 
afatin e konkurimit, mund të informoheni përmes ueb faqës tonë: 
www.malesianv.org, ku mund të pajiseni me formularin e aplikimit. 

Shoqata Malësia e Madhe - New York ju dëshiron sukses në procesin aplikues! 

Shoqata "Malësia e Madhe" New York 

 
Shoqata Malesia e Madhe - New York, si organizate jofitimprurese eshte e klasifikuar ne seksionin 501 (c) 3 te Kodit te Brendshem Tatimor. 

Organizata synim kryesor ka ngritjen dhe avancimin kulturor, arsimorpolitik dhe ekonomik te shqiptareve, te diet jetojne ne Malin e Zi, 

respektivisht ne rajonin e Malesise se Madhe, me qender ne Tuz, si dhe diasporen shqiptare ne Shtetet e Bashkuara te Amerikes. fdo kontribut 

finandar Shoqates Malesia e Madhe - New York mund te deklarohet per rimbursim tatimor nga individet dhe kompanite, kurse kontributet 

ngaorganizatat private trajtohen si te data qe kualifikohen per te menjanuar taksen shtese.



 

FORMULARI I APLIKIMIT PËR BURSË – VITI AKADEMIK  2018-2019 

Emri  ________________  Emri i babës  _________________ Mbiemri  _________________  

Data e lindjes  _______  Vendi i lindjes _________________ Gjinia  ______________________  

Adresa aktuale _________________________________________________________________ 

Telefoni ________________  E-mail _______________________________________________ 

Adresa e përhershme _________ ___________________________________________________  

Shtetësia  _____________________  Kombësia  ______________________________________  

Shteti në të cilin studioni _____________________________ ___________________________  

Emri i institucionit studimor ______________________________________________________ 

Shkalla e studimeve _____________________________ Nota mesatare  __________________  

 

Formularit të plotësuar duhet t’i shtoni edhe dokumentacionin e mëposhtëm: 

I) Dokument zyrtar që tregon regjistrimin tuaj në institucionin përkatës studimor për vitin 

akademik 2018-2019 

 
 
 
 
 



II) Listën e notave të vitit të fundit të fakultetit* apo të shkollës së mesme*. 
 

*Vërejtje: Nota për t’u konsideruar për bursë është: 
 
- Shkollë e Mesme = 5.0 

- Fakultet, nota mesatare minimale = 8.0 

III) Përshkrim i shkurtë për gjendjen ekonomiko-sociale të familjes. 

Aplikantët zgjedhen në bazë të suksesit të tyre studimor, gjendjes ekonomiko-sociale dhe kushteve 

tjera të parapara me këtë konkurs. Ndarja e bursave do të bëhet në mënyrë transparente dhe në 

bazë të parimeve të përcaktuara nga Kryesia e Shoqatës ‘Malësia e Madhe – New York’.  Të drejtë 

aplikimi kanë të gjithë studentët nga Malësia, kurse përparësi do t’u jepet studentëve që studijojnë 

në univerzitetet shqiptare. 

Të dhënat tuaja autobiografike (si emri, vendndodhja, qyteti i studimeve, viti i studimeve, etj) me 
peërjashtim të suksesit tuaj studimor mund të kenë akses publik. Aplikantët këshillohen që 
dokumentat t’i postojnë në adresë te Shoqatës ‘Malësia e Madhe – New York’ me anë të postës 
trandicionale.  Dokumentat e postuara përmes postës elektronike janë të parregullta, dhe si të tilla 
nuk do të shqyrtohen.  Ne i inkurajojmë aplikantët që të interesohen përmes postës elektronike 
nëse dokumentat e tyre kanë mbërritur në zyrën tonë në New York. 

 

Përshkrim i shkurtë mbi gjendjen ekonomiko-sociate të familjes: 

Emri ___________________ Emri i babes ________________ Mbiemri _________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



Me përgjegjësi të plotë pohoj se të dhënat të cilat i kam dhënë janë të vërteta dhe të sakta 

 

 

Nënshkrimi i aplikantit ____________________________________________Data _________________ 

 

Afati i dorëzimit të formularit dhe të gjithë dokumentacionit që kërkohet është deri më 1 Dhjetor, 2018. 

Aplikimet e pakompletuara dhe pas afatit të përcaktuar, nuk do të merren parasysh. 

 

Adresa në të cilën e gjithë korrespondenca drejtohet: 

Shoqata ‘Malësia e Madhe – New York’ 

210 Riverside Dr. #1C 

New York, NY 10025 

U.S.A 

Tel. +1-646-648-2478 

 

 

 

Vërejtje: Shoqata ‘Malësia e Madhe – New York’ rezervon të drejtën e modifikimit të kushteve të 
lartëpërmendura në synim të përmbushjes së misionit të tij. 


