Ambasciata d’Italia
Pristina
DOKUMENTET E NEVOJSHME VIZË STUDIMI

1.

Pasaporta e vlefshme të paktën deri në skadimin e afatit të vizës së kërkuar;

2. N.2 fotografi - format pasaporte;
3. Formulari per vizë C (nëse kohëzgjatja e studimeve është më pak se 90 ditë: rezervimi i biletës së
udhëtimit vajtje - ardhje + sigurimi shëndetësor) ose formulari per vizë D (nëse kohëzgjatja e
studimenve është më shumë se 90 ditë: rezervimi i biletës së udhëtimit dhe sigurimi shendetësor nuk
janë të nevojshme). Formularët për vizë merren falas në hyrje e Ambasadës.
4. Letra e regjistrimit në universitetin italian, e dërguar me email nga Universiteti në emal-in:
visti.pristina@esteri.it + një kopje e shtypur nga pala e interesuar;
5. Në rast të mungesës së bursës së studimit, duhet të dëshmohet posedimi i mjetevete të mjaftueshme
të jetesës për qëndrim në Itali. Në rast të mungeses së autonomisë financiare, nevojitet deklarata e
noterizuar (e përkthyer në italisht) e personit që mbulon shpenzimet për studentin, duke përfshirë:
6. Kopjen e dokumentit të identifikimi te sposnorit;
7. Kopjen e kontratës së punës ose certifikatës së biznesit (kosovar) nëse ka aktivitet biznesor;
8. Xhirollogarinë bankare origjinale të vulosur nga banka (6 mujori i fundit), ku shihet bilanci aktual;
9. Banimi. Dëshmia nga Universiteti se studenti do të akomodohet pranë strukturës universitare ose një
kontratë qiraje në Itali (dërguar me email nga pronari italian së bashku me nje dokument identifikimi)
ose deklaratë e mikëpritjes, apo një rezervim hoteli, kur është në pritje të banimit pranë strukturës
universitare (nëse theksohet në shkresën universitetit);
10. Diploma e Universitetit kosovar (e vulosur nga Sekretari i Pergjithshëm i Ministrisë së Arsimit të
Kosovës) e përkthyer italisht (origjinali nevojitet vetëm për t’u parë nga stafi i Ambasadës);
11. Korrespodencat eventuale që janë bëre me email me Universitetin italian (kopje e shtypur);
12. Certifikatë për njohjen e gjuhës italiane ose angleze (në bazë të kërkesës së Universitetit).
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