
 
Instituti te Alpeve te Shqiperise 

University Scholarship Application 
Aplikim per Burse ne Universitet 

2022-2023 
Requirements: 
Kerkesat: 
 
Scholarship applicant must be a resident of the village of Bogë, Ducaj, Xhaj, Bzhetë, Vrith, Razem, 
Zagorë, Goraj, Budishë, Bratosh, Tamarë, Vukel, Nikç, Selcë, Lepushë dhe Vermosh;  
We are especially looking for girls with high scores. 
 
Aplikanti për këtë bursë duhet teë jetë banues i fshatit Bogë, Ducaj, Xhaj, Bzhetë, Vrith, Razem, 
Zagorë, Goraj, Budishë, Bratosh, Tamarë, Bratosh, Vukel, Nikç, Selcë, Lepushë dhe Vermosh.  
Preferohen nxënese ose studente femra. 
 
This scholarship is for three years to continue the university, ensuring that the recipient of the 
scholarship must have a grade point average of high school above 8 together with the grades of the 
state exams, while during the continuation of the University must have all grades above 7. 
The recipient must agree to send to the Albanian Alps Institute proof or certificate of passing grades 
each term in the addresses: stevecook2011@gmail.com;                  terriIcook@gmail.com             &   
marashraka@yahoo.com 
 
Kjo bursë është për tre vjet për të vazhduar universitetin, duke siguruar që marrësi i bursëes duhet 
të ketë mesataren e notave të shkollës Mesme mbi 8 sëbashku me notat e provimit të matures 
shteterore, ndërsa gjatë vazhdimit tëe Universitetit duhet të ketë të gjitha notat mbi 7.  
Fituesi i bursës duhet të bjerë dakort që ti dërgoi Institutit të Alpeve të Shqipërisë dëftesën ose 
çertefikatën/vertetimin e notave për çdo semester në adresat: stevecook2011@gmail.com 
terriIcook@gmail.com        &        marashraka@yahoo.com 
 
The application form must be filled out in English. 
Student applications that do not meet the criteria of the grades will not be taken into account by 
the AAI board. 
 
Aplikimi duhet të plotësohet në gjuhen angleze. 
Aplimiket e studentëve që nuk përmbushin kriterin e notës nuk do të merren në konsideratë nga 
bordi i AAI. 
 
Name__________________Surname___________________Village___________________ 
Emri           Mbiemri           Fshati 
 
Tell a little about your family (how many brothers and sisters at home, who else is in your home?) 
(Fol pak për familjen tuaj (sa motra dhe sa vllezër ke në shtepi, kush tjetër jeton me ju?) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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What is your favorite branch and subject? What are you interested in studying? 
Kush është dega dhe lënda që të pëlqen më shumë?  Për çfarë je i/e interesuar të studiosh? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
If you could have your choice of any job when you grow up, what would it be? 
Në qoftëse do kishe mundësi të zgjidhje profesionin, çfarë do tëe zgjidhje kur të rriteni?, pra çfarë do 
të donit të bëheshit? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
If you could do one thing for the people in your village, what would it be and why? 
Sikur të kishe mundësi të bëje vetëm një gjë për të ndihmuar njerëzit e fshati tënd, çfare do të bëje? 
dhe pse do të bëje atë? 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
If you do not receive this scholarship, what are your plans? 
Në qoftëse nuk kualifikohesh për këtë bursë, çfarë planesh të tjera ke? 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
You must attach the following to this application: 
Ju duhet të bashkëngjitni dokumentet e mëposhtme me këtë aplikim: 
 

• Copy of 2021-2022 grade transcript;                                                                         
Kopje të deftesës për vitin shkollor 2021-2022; 

• Recommendation letter from the director of your High School. 
Letër Rekomandimi nga drejtori i Shkollës Mesme. 

• Recommendation letter from one other person or teacher (non-parent or relative);                                             
Letër rekomandimi nga një person ose mësues tjetër (jo prind ose farefis); 

 
Send this application via email direct to Professor Steve Cook, or give it to your High School Director 
or to Arjan Gokaj (Libraria Universitare, Pedonale Shkodër) no later than September 20, 2022. 
 
Dergojeni këtë aplikim me email te profesor Steve Cook dhe Terri Cook ose të printuar tek Drejtori i 
Shkollës Mesme ose tek Arjan Gokaj (Libraria Universitare, Pedonale Shkoder) jo më vonë se me 
datën 205 Shtator 2022. 
 
Thank you! 
 
President of AAI 
Steve Cook  
 
email address: stevecook2011@gmil.com 


