
Hyrja dhë rregullat për qëndrimin në Itali 

 

Dokumente të nevojshme para që të nisëni ( Dokumente dhë Viza) 

Para nisjës, të gjithë studentet të «programit për mobilizim Erasmus » duhën ta kenë 

dokumentacionin valid për hyrje në shtetin nikoqir, që dallon simas qytetaris të studentit,  

kohëzgjatja dhë arsyja e kerkesës të lejes së qendrimit ( studim/stage) 

• Dokumente për qytetaret e BE’s 

Studenti qytetar i BE-es duhët të jetë në zotërim të një dokument idëntiteti valid për eksatridimi 

(leter-njoftim/ passaport) te vlëfshëm. 

• Dokumente për qytetaret jasht-BE-es 

Studenti qytetar i një vendi jasht BE-es që qëndron më pak së 90 ditë është i detyruar ta konsulltoj 

seksionin e posaqëm në web-site : Ministero degli Affari Esteri , për ta kontrolluar kërkesën e vizës nga 

shteti pritës. Autoritetët e kufirit mund t’ju kërkojn dokumentacionin që justifikon arsyjën dhë 

durimin e qëndrimit në Itali. 

Nësë qëndrimi është mbi 90 ditë kerkimi i vizes, nga  studenti është e detyrueshme dhe duhët të 

bëhët, në perfaqesit diplomatike italiane në vendin e banimit. 

 

Janë të nevojshëm keto dokumenta: 

• formulario për kërkes të vizes për hyrje 

• Fotografi e re në formatin e kartës 

• Dokument udhëtimi i vlëfshem më datë skadence mbi trë muaj nga ajo e vizes të kërkuar 

• Sigurim shëndëtsorë, ë i huaji nuk ka të drejtë për ndimë shëndëtsore ne Itali simas 

marrëveshjeve o konventave  në  fuqi më vëndin tuaj. 

• Një dokument mbështëtës i inkursimit në një nga shkembimët e njohura ose të autorizuara, 

mobilitetin, programët e partenitetit q rrjedhin nga programt evropiane (përfshirë Erasmus)  

ose kombëtare, dhë nga bashkpunimët mes istutuzionëve akademike, shkencore, shkollore 

https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx#BMQuestionario
http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf


dhë në kuadrin e marrveshjëve, koventave dhë protokollave të zbatimit me universitet e 

huaja. 

 

Të gjitha informatat janë në dispozicion në këtë web-site: : http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx 

Kujdes: është e detyrueshme kërkesa e vizes per “ Studio-Programma di scambio e mobilità”. 

 

Kontrolla e passaportave 

Qytetaret e BE-es, ne përputhje më marrveshjët e Shengenit, nuk janë subjekt të kontrollës e 

passaportave, për kundrazi duhët kujtuar se qytetaret jasht BE-es janë detyruar të jenë në 

pronësi të keto dokumente, të nevojshëm në rast kontrolle nga autoritetet publike: 

− Viza. 

− Letra e pranimit/ Nulla-Osta/ ftesa e Università degli Studi di Firenze.  

− Sigurimi mjeksorë. 

Mberritja në Itali. Deklarimi i prezencës dhë te lejës së qëndrimit 

• Qyteratet e BE-es 

Në momentin e mbërritjes në Itali, stutendet e BE-es të kyqur në programin e mobilizimit Erasmus, 

nuk duhën ta tregojn asnjë  tjetër dokument. 

•  Qytetaret jasht BE-es  

→ Studentet extra-BE që qëndrojn më pak së 90 ditë janë të detyruar ta prezantojn një 

dokument i quajtur “ Dichiarazione di presenza” (deklarimi i prezencës). Ky 

dokument duhët të dërgohet në zyrën e kuesturës ku studenti do vendosët, duke 

konservuar një kopje në rast kontrolle nga autoritët publike. 

→ Nësë studenti jashtë BE-es qëndron mbi 90 ditë janë të detyruar të kërkojn patjeter 

lejën e qëndrimit (permesso di soggiorno), që mundëson atyne qëndrimin në Itali 

simas normatives vijuse. 

Web-site: www.poliziadistato.it 

http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx
http://www.poliziadistato.it/


Leja e qëndrimit për shkëmbimin e studentave- qytetareve extra-BE 

Modalitetët e hyrjes dhë të qëndrimit e qytetareve të huaj në Itali dallojn simas kombesis, Shtetit 

vendas, arsyjët e vizites dhë kohëzgjatja. Para nisjës për Itali është e nevojshme informimi sa i 

përkët rregullave për qëndrim dhë konsultimi në perfaqesit diplomatike. 

Studentet jo-komunitare extra-BE, më periudhë mobilizimi mbi  90 dite, prej momentit që arrin në 

Itali, kanë  8 ditë pune për ta bërë kerkesën e lejës se qëndrimit, duke prezantuar 

dokumentacionin e nevojshëm, plus ëdhë “kitin” që dorzohët nga zyra postale në Servizio Sportello 

Amico  duke e kompiluar korrëktsisht. Sportello Immigrazione del Comune di Firenze  furnizon suport 

për kompilimin e formilarit “kit”.  

 

 

 

 

Kerkesa e lejës se qëndrimit (permesso di soggiorno)  

Për ta bërë kerkesën për lejën e qëndrimit, studenti duhët ta tërheqë nga zyrat postale të 

kualifikuara (Sportello Amico) “kit-in”, do t’thotë një zarfë  që përmbanë formularin dhë udhzimët 

për mbushjën e tij. 

https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html
https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html
http://politichesocioabitative.comune.fi.it/stranieri/servizi/sportelli_immigrazione.html
https://www.poste.it/prodotti/sportello-amico.html


 

Pas plotësimit në menyr korrekte dhë pas firmes e formulareve , duhët dërguar keto dokumenta në 

zyrën postale të kualifikuar: 

 

 

- Formularët në nje zarfë të hapur; 

- Një detyrë e stampës (marca da bollo) më vlerë 16 Euro; 

- Passaporti origjinalë, kopje e fletave qe përmbajn të t’dhënat anagrafike, vizen dhë 

vulosja e hyrjes dhe kopjët e fletave të tjera qe permbajn viza ose vulosje hyrje-dalje 

të tjera; 



- Nje kopje e letrës ftes lëshuar nga Università degli studi di Firenze dhë e prezantuar 

për fitimin e vizes në Ambasaden itliane jashtë vëndit 

- Një kopje e inkursimit në Servizio Sanitario Nazionale italiano (SSN) ose e sigurimit 

mjeksor; 

- Nje kopje e një dokumenti që parasheh burimët ekonomike të nevojshme për 

qëndrimin në Itali ( standardet per vitin 2021 janë: minimum 459.83 Euro per gjdo 

muaj ose 5977.79 Euro per nje vite) 

- Kodë fiskal, nësë në dispozicion. 

Studenti do ti dërgonë dokumentet e përdorur për kerkesën e vizes ose një deklaratë e llogaris 

bankare/postale ose një letër zyrtarë që konfirmon caktimin, shumën, kohëzgjatjën e një burse 

studimi. 

 Pervëç kesaj, në  momentin e dërgimit të kerkesës në zyrën postale, duhën paguar : 

− 16 Euro tatim stampe ( detyra e stampës mund gjindet në një tabaccheria) 

− 70,46 Euro kontribut lidhur më  koston e lejës së qëndrimit elektronikë për një vitë 

− 30 Euro për shpenzime lidhur më pranimin e kerkëses për leshimin/riperteritjen e lejës së 

qëndrimit. 

Tëk zyra postale, do të japin takim për zyrën per te huaj tëk Questura competente  permës një SMS, 

nga autoritetët kompetente për ta bërë një intervistë më qëllim informativ dhë për të regjistruar 

shenjat e gishterinjëve. Studenti duhët ti dërgoj, perveç kesaj, ëdhë 4 foto format karte. 

 

https://questure.poliziadistato.it/


Leja e qëndrimit është lëshuar për qëllimët dhë kohëzgjatjën indikuar ëdhë në vizë. Nësë mbulesa 

shëndetsore  është ma e shkurtër sesa viza, kohëzgjatja e lejës së qëndrimit do të jetë e njejta e 

mublesës shëndetsore. 

Së fundi, studenti duhët të: 

− Senjalloj tëk zyra postale një vendë strëhimi korrekt: kuestura dërgon, për ketë arsyje, 

kominikime ose konvokime në rast problemësh në leshimin e lejës së qëndrimit në adresën 

e treguar. 

− Ruaj ricevutën e dorëzuar nga zyra postale: në rast kontrolle nga policia , tregon që është 

bërë rrëgullisht kerkesa e lejës se qëndrimit. 

− Për ta njoftuar gjëndjën e kerkeses së lëshimit/ripërtëritjes pas takimit në Kuesturë duhët 

futur kodi i praktikës së caktuar gjatë takimit ose numri i siguruar i postës ( numëri i shkruar 

në faturën e leshuar nga zyra postale) në web-site Polizia di Stato. 

 

 

KUJDES: 

− Më faturën (ricevuta) e parë të lëshimit e lejës së qëndrimit është lejuar kthimi në vëndin 

e origjinës, por pa mundësi ndalese në një vendë të tjetër. 

− Kjo LEJE QËNDRIMI (PERMESSO DI SOGGIORNO) (o vetem ricevuta që studenti ka marë 

nga zyra postale)do të jëtë i mjaftueshëm për ta kompletuar inkursimin në Università degli 

studi di Firenze. 

http://questure.poliziadistato.it/stranieri/?mime=1&lang=IT

