
Universiteti i Elbasanit "Aleksandër Xhuvani"

Nuk përfiton Cikli II 

Nr EMRIATESIAMBIEMRIMaster Programi i studimit Viti Fakulteti Nuk përfiton ulje tarife vjetore 

1 ALFREDENVERJAUPIMP Financë I parë FE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

2 ANILABAJRAMURUÇIMP Teknik laboratori I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur asnje dokument per te 

vertetuar se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike

3 AURORAREFATSALLAMP Menaxhim infermieror I parë FSHMT
Familja nuk trajtohet me ndihme ekonomike.

4 BESNIKMUHARREMKACAMP Drejtim dhe Administrim Arsimi I parë FSHE
Studenti nuk bashkejeton me prindin invalid

5 BLEDIMUHAMETMATOJAMP Shërbimi i provës I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur asnje dokument per te 

vertetuar se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike

6 DENISABILALNERGJONIMP Edukim fizik dhe sporte I parë FSHE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

7 ELVIRIDAJETKARRIQIMP Edukim fizik dhe sporte I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndijme 

ekonomike. 

8 EMIASTRITSTAMBOLLXHIUMP Psikolog në institucione I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

9 ERGISMONDIGJATAMP Logopedi I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

10 ERVISBUJARDRANGAMP Teknologji informacioni I parë FSHN

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

11 FLORIANSHEFQETKURTIMP Shërbimi i provës I parë FSHE

Studenti nuk perfiton pasi eshte ndare nga trungu 

familjar.Nuk trajtohet me ndihme ekonomike.

12 HAXHIREFERDINANTVESHOMP MAMU për matematikë informatikë I parë FSHE
Familja e studentit  nuk trajtohet me ndihme 

ekonomike

13 HAXHIREPETRITLECI MP Gjuhë shqipe e letërsi I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

14 ILVAILMIBOGDANIMP Edukatë qytetare Histori minor në Gjeografi I parë FSHE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

15 JANILUANKLLOGJRIMP Informatikë ekonomike I parë FE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

16 MARISELDARTURZITO MP Edukatë qytetare Gjeografi minor në Histori I parë FSHE

Studenti ka aplikuar jashte afatit të 

përcaktuar,mungon dokumentacioni  provues që 

familja trajtohet me ndihmë ekonomike

17 MERJEMEXHAFERKLLOGJRIMP
Mesuesi ne Edukate qytetare gjeografi me 

profil minor histori I parë FSHE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

18 MIRVILAKADRIDOSKUMP Edukim fizik dhe sporte I parë FSHE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

19 NIGERTANEIMROÇI MP MAMU për Biologji kimi I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

20 ORJETAARBENALLKJAMP Matematikë Fizikë minor në Informatikë I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur asnje dokument per te 

vertetuar se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike

21 PRANVERAOLSISUPARAKUMP Gjuhë Angleze minor në Gjuhë Shqipe I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur asnje dokument per te 

vertetuar se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike

22 STELINAOSMANÇELA MP Drejtim dhe Administrim Arsimi I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.
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23 THËLLENZASABRIDODAMP Edukatë qytetare Histori minor në Gjeografi I parë FSHE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

24 XHUANADILAVERBIBA MP MAMU për Biologji kimi I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

25 ADELAJDASHPETIMKUMURIJAMP MAMU për Biologji kimi I dytë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

26 ADRIANAREXHEPXHELEKUMP Gjuhë shqipe e letërsi I dytë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

27 ALKIDALBERTELEZIMP Histori Gjeografi minor në Edukatë qytetare I dytë FSHE
Familja nuk trajtohet me ndihme ekonomike

28 ANAFATMIRLAMÇJAMP Matematikë Fizikë minor në Informatikë I dytë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

29 AURELTAHIRMEMAMP Histori Gjeografi minor në Edukatë qytetare I dytë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndijme 

ekonomike. 

30 DOMENIKOQEMALSULI MP Gjuhë Angleze minor në Gjuhë Shqipe I dytë FSHE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar,i 

ndarë nga trungu familjar

31 GERALDINASAMIKODRAMP Edukatë qytetare Gjeografi minor në Histori I dytë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

32 KLEVISAFRIMLEKA MP Matematikë Fizikë minor në Informatikë I dytë FSHE
Familja nuk trajtohet me ndihme ekonomike

33 KONTISAJMIRBINJAKUMP Edukim fizik dhe sporte I dytë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndijme 

ekonomike. 

34 MARSELLULZIMGAXHJAMP Shërbimi i provës I dytë FSHE
Studenti  nuk vazhdon studimet brenda 

kohëzgjatjes normale të studimit

35 MIRELAMEHMETÇOKUMP Matematikë Fizikë minor në Informatikë I dytë FSHE

Studenti vazhdon studimet në program të dyte 

studimi

36 XHULIANAFETAHZOGUMP Histori Gjeografi minor në Edukatë qytetare I dytë FSHE
Dokumentacioni i parregullt

37 ALBANXHEVDETELEZIMSH Infermieri I parë FSHMT
Jetim me nje prind. Mungon vertetimi per te 

ardhurat

38 ALBERTARTURFAQOLLIMSH Shërbime sociale I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike. 

39 AMARILDOIZETDAKARJAMSH Mësues arsimi fillor I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike

40 DENADAARJANSKENDERIMSH Mësues arsimi fillor I parë FSHE
Familja nuk trajtohet me ndihme ekonomike.

41 ELENAALITIDRIZIMSH
Ekonomi dhe e Drejta në Tregjet 

Ndërkombëtare I parë FE
Familja nuk trajtohet me ndihme ekonomike.

42 GENCAMEHDISHARKAMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

43 KRISTJANABLENDIMEZINIMSH Shërbime sociale I parë FSHE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar, i 

ndarë nga trungu familjar

44 LUBJANAELEZISMAJLUKAJMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

45 MANJOLAMURATROÇIMSH Shërbime sociale I parë FSHE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndijme 

ekonomike. 
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46 MIGERTLUTFIÇULLHAJMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndijme 

ekonomike. 

47 ROZETAILIRMOKRAMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

48 STELINASHKELQIMTABAKUMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

49 XHOANANURIXHAFERRIMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

50 XHOANAREFITHOXHAMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndijme 

ekonomike. 

51 YZEDURIMKASAMSH Infermieri I parë FSHMT

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndihme 

ekonomike.

52 ANXHELADEFRIMLUSHIMSH Infermieri I dytë FSHMT
Familja e studentit  nuk trajtohet me ndihme 

ekonomike

53 ARELABAJRAMTASHIMSH Kontabilitet dhe auditim I dytë FE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

54 BORANAIDAJETTOÇILAMSH Infermieri I dytë FSHMT
Ndihma ekonomike eshte ne emrin e studentit ,jo 

në emër të kryefamiljarit

55 ELSABUJARDURAKUMSH Kontabilitet dhe auditim I dytë FE
Familja nuk trajtohet me ndihme ekonomike

56 LORENCNAZMIHIDRIMSH Infermieri I dytë FSHMT
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar

57 MARSELAFATOSKYÇYKUMSH Kontabilitet dhe auditim I dytë FE
Studenti ka aplikuar jashte afatit të përcaktuar, i 

ndarë nga trungu familjar

58 SARAHELIDONKUQANIMSH
Ekonomi dhe e Drejta në Tregjet 

Ndërkombëtare I dytë FE

Studenti nuk ka paraqitur dokumentacion ku 

provohet se familja trajtohet me ndijme 

ekonomike. 
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