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MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

KyMemorandum Bashkëpunimi lidhet
sot në datën_28/ol/ 2020 midis Qendrës "Gratë në

Sherbim Publik", referuar mëposhtë "WPSAlbania" të përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv Znj.

Mimoza HAJDARMATAJ dhe Universitetit
të

Elbasanit "Aleksandër
Xhuvani"të përfagësuar

ngaRektori,Prof.dr. Skender TOPI referuar më poshtë UNIEL.

Neni 1

BazaLigiore

Kjo Memorandum Bashktpunimi mbështetet në ligjin nr.80/2015 "Për arsimin e lartë dhe

kërkimin shkencornë Institucionet
e
Arsimit të

Lartë në
Republik�n

e Shqipërise", në igjin nr.
8788 datë 07.05.2001 "Për organizatatjofitmimprurëse" të ndryshuar si dhe në Statutin dhe
Rregullorene Universitetit të Elbasanit"Aleksandër Xhuvani".

Neni 2
Qellimi

Memorandumi i bashkëpunimit lidhet me qellim shkëmbimin e informacionit reciprok,
angazhimin e përbashkët ndërmjet palëve për të

krijuar mundësi të reja për nxitjen dhe
inkurajimin e të rinjve, veçanërisht të vajzave studente që nëpërmjet edukimit dhe aftësimit

profesional,
të aspirojnë për t'u bërë pjesë e shërbimit publik dhe e vendimarrjes publike në

përgjithësi me qëllim promovimindhe inkurajimin e tyre për të dhënë kontributin intelektualnë
zhvillimin dhe përmirësimin eproceseve jetikepër vendin dhe shoqërinë.

Neni 3
Kohëzgjatja e memorandumit

Ky memorandum bashkëpunimi

vlefshëmpër një periudhë 2 vjeçare. Palët takohen një muaj përpara përfundimit tëmemorandumitpër të vendosur për ripërtëritjen e tij. Përtëritja bëhet përmes një shtojce që i

bashkëngjitetkëtij teksti.

fillon efektet në datën e nënshkrimit të saj dhe është i
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d) Për çdo element
ligjor që nuk është parashikuar në këtë marrëveshje palët do �'i referohen

legjislacionit shqiptar në fuqi.

e) Në rast se një mosmarrëveshje nuk arihet të zgjidhet me mirëkuptim, palët i drejtohen

giykatës së Rrethit Gjyqësor Elbasan për zgjidhjene saj.

Neni 7
Shtesat dhe ndryshimet në memorandum

Te
gjitha

shtesat dhe ndryshimet e kësaj memorandum marrin vlerë që nga moment kur atojanë

nenshkruar nga të dyja palët. Shtesat dhe ndryshimet që i bëhen kësaj marrëveshje paraqiten në

form�n e shtojcave që ndjekin rendin alfabetik dhe bëhen pjesë e pandarë e memorandumit.

Neni8
Konfidencialiteti

Asnjëra nga palët nuk do t'i
përdorë

dhe nuk do tju tregojë të tretëve informacionet

konfidenciale të palës tjetër
apo informacionet e përbashkëta përveç informacioneve që lejon ky

memorandum. Angazhimi
i

konfidencialitetit
mbetet i vlefshëm edhe në rast semarrëveshja nuk

përtërihet dhekjo pa afat kohor.

Neni 9
Hyrja në fuqi e memorandumit

Kjo marrëveshje hyn në fuqi
pasi nënshkruhet nga përfaqësuesi i Universitetit të Elbasanit

"Aleksandër
Xhuvani" dhengapërfaqësuesi "WPS Albania'

Kjo marrëveshje përpilohetnë4 (katërkopje) dy (kopje) për secilën palë.
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