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MEMORANDUM BASHKËPUNIMI

PËR

ZHVILLIMIN E NISMAVE DHE AKTIVITETEVE TË
PERBASHKETA"



UNIVERSITETI I ELBASANIT "ALEKSANDËRXHUVANI", përfaqésuar nga Rektori

i Universitetit, Prof. Dr. Skënder Topi

dhe

AUTORITETI I KONKURENCËS, përfaqësuar nga Kryetari
Prof. Dr. Juliana Latifi

më poshtëreferuar si palët;

Nisur nga interesat e përbashkëta që lidhen me promovimin, edukimin qytetar
dhe

pjesëmarrjen aktive, mesynim rritjen
e ndërgjegjësimit për çështje të arsimit të lartë dhe

mbrojtjes sëkonkurrencëssë lirë e efektive treg, si të mira publike këto, për zhvillimin e

nismave dhe aktiviteteve të përbashkëta, palët bien dakord të nënshkruajnë këtë

Memorandum bashkëpunimi sipas dispozitave më poshtë:

NENI 1

QËLLIMI

QEllimi i këtij Memorandumi është përcaktimi
i procedurësdhevendosjaerregullave të

bashkëpunimit dypalë�sh, në mënyrë që të sigurohet realizimi i nismave eaktiviteteve të

përbashkëtanë kuadër të arsimit të lartë dhe konkurrencëssë lirë dhe efektive.

NENI 2

BAZA LIGJORE

Per lidhjen dhe zbatimin e kësaj marrëveshje, palët i referohen dhe mbështeten mbi

bazën ligjore
si më poshtë:

Ligjin nr. 80/2015"PërArsimine Lartë dhe Kërkimin Shkencor në Institucionete

Arsimit të Lartë në Republikëne Shqipërisë" ;

Ligjin nr. 9121,datë 28.07.2003 "PërMbrojteneKonkurrencës",indryshuar.

NENI 3

PARIME TË PËRGJITHSHME

Ky Memorandum lidhet për të lehtësuar marrëdhëniet ndërinstitucionale për
bashkëpunimin dhe bashkërendimin e aktiviteteve të palëve, me synim
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komunikimin dhe shkëmbimin e informacioneve, ideve dhe eksperiencave që
lidhen me fushat me interes të përbashkët, sipas parashikimevetë legjislacionit në
fuqi.

Ky Memorandum shërben si bazë bashkëpunimi dhe nuk
krijon të drejta ose

detyrime ligjore. Kjo marrëveshje nuk ndryshon ndonjë ligj ose akt
nënligjor në

fuqi. Të drejtat dhe detyrimet e palëve në këtë memorandum nuk cenojnë apo
ndikojnë tek të drejtat dhe detyrimet që i burojnë këtyre palëve nga
kontrata/marrëveshje të

tjera, apo nga legjislacioninë fuqi.
Palët njohin kërkesën për shkëmbimin e informacionit, bashkëpunimin dhe
realizimine aktiviteteve të

përbashkëta, nëbashkërendimme ligjet respektive ose
kërkesave

rregullatore.
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NENI 4

FORMAT DHE MËNYRAT E BASHKËPUNIMIT

4.1 Bashkëpunimi midispalëve do të realizohet meanëtëtakimevetë
përbashkëta aposhkëmbimittë informacionit.

4.2 Kërkesa për informacion ose takim do t'i drejtohet palës tjetër me shkrim dhe në
gjuhënshgipe.

4.3 Kërkesapër informacion ose takim duhet të sigurojë një përshkrim të
përgjithshëmlidhur me

subjektin për të cilin kërkohet bashkëpunimi dhe kohën edëshiruar për
konkretizimin ebashkëpunimit.

4.4 Pala së cilës i

drejtohet kërkesa, pasi e analizon atë, i

siguron palës tjetërinformacionin qëai zotëron.Në rast sekërkesa nuk mund të pranohet, pala sëcilës
i drejtohet kërkesa duhet t'i japë përgjigjen me shkrim

palës që kërkon
informacionin, në

lidhje me shkaqetqë e pengojnëdhënieneinformacionit.

NENI 5

KOORDINIMINDËRMJET PALËVE

Palet për zbatimin e
këtij memorandumi

caktojnë nga një personkontakti/koordinator për secilin institucion.

Personat e kontaktit do të mbajnë takimendërmjet tyre në vazhdimësi,në varësitë nevojës përshkëmbim informacioni.
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5.3 Personate kontaktit do të informojnë në vazhdimësi drejtuesit e të dy

institucioneve në lidhje mezbatiminebashkëpunimit.
Meqëllim lehtësimin dhe sigurimin e një komunikimi të vazhdueshëm për
zbatimin kësaj marrëveshje, Palët bien dakord që të caktojnë personat dhe

mënyrën ekontaktit midistyre, sipas Anex 1 bashkëlidhurkëtij memorandumi.

5.4

NENI 6

DISPOZITA TË FUNDIT

6.1 Çdo mosmarrëveshje në lidhje me interpretimin dhe zbatimin e këtij

memorandumi zgjidhet memirëkuptim midispalëve.

Ky Memorandum mund të ndryshohetvetëm me shkrim.6.2

NENI 7

KOHËZGJATJA DHE HYRJA NË FUQI

Ky Memorandum lidhet për një afat kohor 1 (një) vjeçar dhe hyn në fuqi në datëne
nënshkrimitnga të dyja palët.

Ky Memorandum hartohet në gjuhën shqipe, në katër kopje origjinale, dy për secilën

pale.

Pasi u lexua, u gjende rregullt dhe konform vullnetit të të dyja palëve, të cilat efirmosin

dhe e vulosin atë respektivisht.

PËRPËR

AUTORITETIN E KONKURRENCËS UNIVERSITETIN "Aleksandër Xhuvani"

KRYETARI REKTORI

aLIKA

Prof.Dr. Juliana
LATTFI

Prof. Dr SkënderTOPI

BASA



ANEX 1

Znj. Jonida Koçi
Tel. 04 2234 504

Për Autoritetin:

e-mail: jonida.koci@caa.gov.al

Znj. Eda Çela

Tel: 355 695126263
e-mail: eda.cela@uniel.edu.al

Për Universitetin:
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