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Marrëveshjet dy palëshe ku UE bën pjesë 

Raportim U-transparenca.al 

Nr. Titulli i marrëveshjes Përshkrimi 

1. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për promovimin e arsimit të 

lartë, kërkimit shkencor, 

rritjen e kapaciteteve të 

personelit akademik dhe 

studentëve. 

Marrëveshje 1 vjecare (rinovohet automatikisht) 

bashkëpunimi dy palësh midis Universitetit të 

Sporteve të Tiranës dhe Universitetit të Elbasanit 

“Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Të bashkëpunojnë në çdo kohë në të gjitha fushat 

e veprimtarisë së tyre për të cilat shfaqin interes të 

përbashkët. 

2. Marrëveshje Bashkëpunimi 

Kulturore dhe Shkencore 

Marrëveshje 7 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Universitetit të Firences në Itali dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes:  

1. Vizita në shkëmbim të anëtarëve të stafit të 

mësimdhënies dhe hulumtimit. Vizitat synojnë të 

promovojnë seminare, kurse, konferenca, 

leksione, për të kryer projekte të përbashkëta 

kërkimore, për të diskutuar përvojat në fushat me 

interes të përbashkët dhe kështu me radhë; 

2. Qarkullimi i publikimeve dhe informatave mbi 

fushat specifike të studimit dhe hulumtimit të 

përfshira në këtë marrëveshje dhe në çdo subjekt 

tjetër me interesa përkatëse; 

3. Shkëmbimi i studentëve për periudha studimi 

dhe hulumtimi dhe aktivitete të tjera edukative; 

4. Vizitat në shkëmbim të anëtarëve të stafit 

teknik ose administrativ kur konsiderohen si 

përvojë fitimprurëse. 
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3. Marrëveshje Bashkëpunimi 

në fushën e Arsimit të Lartë 

dhe Kërkimit Shkencor 

Marrëveshje 4 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Universitetit të Mjekësisë, Tiranë dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

1. Shkëmbimin e personelit akademik për 

proçesin mësimor; 

2. Shkëmbimin e pedagogëve, të kërkuesve 

dhe të studentëve në kuadrin e 

veprimtarisë kërkimore shkencore; 

3. Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e 

projekteve të përbashkëta kërkimore dhe 

formuese; 

4. Nxitjen, mbështetjen dhe realizimin e 

veprimtarive të tjera shkencore; 

5. Shkëmbimin e literaturës shkencore; 

6. Shkëmbimin e përvojës lidhur me 

menaxhimin institucional. 

4. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për zbatimin e projektit 

“Dhurimi vullnetar falas i 

gjakut” me studentët. 

Marrëveshje pa afat bashkëpunimi dy palëshe 

midis Kryqi i Kuq Shqiptar dhe Universitetit të 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Sensibilizimi i studentëve me informacionin e 

nevojshëm për dhurimin vullnetar falas të gjakut. 

5. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për të njohur kapacitetin e 

tyre reciprok për të 

nënshkruar kontrata dhe për 

të marrë përsipër detyrime.   

Marrëveshje 4 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Universiteti i Oviedos në Spanjë dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Për të lehtësuar dhe promovuar bashkëpunimin 

midis Universitetit të Oviedos dhe Universitetit të 

Elbasanit "Aleksandër Xhuvani" për të zhvilluar 
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aktivitetet e mëposhtme. 

1. Fluksi i studentëve në mes të dy institucioneve; 

2. rrjedhën e fakultetit, hulumtuesve dhe stafit 

ndërmjet dy institucioneve; 

3. Zhvillimi i një studimi të planit të përgjithshëm, 

duke përfshirë programet e diplomave të dyfishtë; 

4. Bashkëpunimi në fushat kërkimore me interes 

të ndërsjellë, duke përfshirë stafin kërkimor, 

departamentet dhe shkollat e të dy institucioneve; 

5. Të gjitha këto, me interes të veçantë në 

implikimet kulturore, ekonomike, etike dhe 

shoqërore të teknologjisë bashkëkohore në një 

kontekst global. 

6. Marrëveshje Bashkëpunimi 

në fushën e Arsimit, 

aktivitetet shkencore dhe 

mësimore, duke përfituar 

nga të gjitha mundësitë dhe 

burimet e teknologjisë 

moderne. 

Marrëveshje 5 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Universitetit Veliko Tarnovo “Shën 

Cirili dhe Shën Metodi” në Bullgari dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes:  

1. Vizita e përfaqësuesve të organeve drejtuese; 

2. Shkembimi i stafit administrativ; 

3. Pjesëmarrja në aktivitetet e përbashkëta 

kërkimore dhe programet e diplomave; 

4. Shkëmbimi i literaturës së specializuar; 

5. Pjesëmarrja në veprimtaritë akademike 

ndërkombëtare të organizuara nga palët 

kontraktuese; 

6. Projektet e përbashkëta me financim të jashtëm 

- nga programet kombëtare dhe ndërkombëtare 

dhe sponsorët privatë, duke garantuar lëvizshmëri 

efektive; 
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7. Shkëmbime kulturore, ngjarje sportive, 

ekspozita etj. 

7. Marrëveshje Bashkëpunim 

për projektin e rrjetit të 

kulturës së të mësuarit në 

universitete (LECU).i  

Marrëveshje 3 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Universitetit të Zyrihut në Zvicër dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

1. Promovimi i shkëmbimit akademik midis 

institucioneve të trajnimit të mësuesve në Zvicër, 

Shqipëri dhe Kosovë; 

2. Promovimi i mësimit transkulturor dhe 

përvojën e bashkëpunimit ndërkombëtar në arsim; 

3. Organizimi i gjithsej pesë takimeve të rrjetit në 

Zvicër, Shqipëri dhe Kosovë; 

4. Hartimi i një vëllimi të redaktuar me gjetjet dhe 

pasojat që rrjedhin nga shkëmbimi; 

5. Mbështet pjesëmarrësit në reflektimin e tyre 

personal në praktikën e mësimdhënies; 

6. Shkëmbimi dhe shqyrtimi i shembujve të 

praktikave më të mira në edukimin e mësuesve; 

7. Sensibilizimi i institucioneve të trajnimit të 

mësuesve për potencialin për zhvillimin e 

vazhdueshëm të trajnimeve; 

8. Kontributi në zhvillimin e vazhdueshëm të 

praktikave të mësimdhënies dhe mësimit në 

universitete. 

8. Marrëveshje Bashkëpunimi 

parashikojnë në 

marrëdhëniet kulturore dhe 

shkencore midis 

universiteteve një mjet i 

nevojshëm dhe i 

Marrëveshje 5 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjetUniversitetit Katolik të Lublinit në 

Poloni dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër 

Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 
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rëndësishëm për 

mirëkuptimin e ndërsjelltë 

të kulturave dhe për 

avancimin e njohurive dhe 

shpërndarjen e saj.   

1. Lëvizshmëria e hulumtuesve dhe mësuesve të 

të dy institucioneve; 

2. Lëvizshmëria e studiuesve të rinj, të dhënë 

përfundimisht, të përfshirë në programet 

pasuniversitare; 

3. Shkëmbimi i materialit shkencor. 

9. Marrëveshje Bashkëpunimi 

parashikojnë në 

marrëdhëniet kulturore dhe 

shkencore midis 

universiteteve një mjet i 

nevojshëm dhe i 

rëndësishëm për 

mirëkuptimin e ndërsjelltë 

të kulturave dhe për 

avancimin e njohurive dhe 

shpërndarjen e saj.  

Marrëveshje 3 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Academic Spin Off “Polypheno srl”, 

Universiteti i Barit në Itali dhe Universitetit të 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

1. Bashkëpunimi në projekte kërkimore të 

përbashkëta në lidhje me shkëmbimin e 

materialeve shkencore në fushën e nutraceutics 

dhe ekonomisë shëndetësore, në veçanti për të 

valorizuar florën shqiptare dhe potencialin e saj 

ekonomik; 

2. Pjesëmarrja e përbashkët në programet e 

drejtuara për fitimin e fondeve për realizimin e 

strukturave dhe për zbatimin e projekteve 

kërkimore të promovuara nga UE, si dhe nga 

organe ose fondacione të tjera. 

10. Marrëveshje Bashkëpunimi 

mes dy institucioneve në 

thelb ka të bëjë me 

zhvillimin e marrëdhënieve 

akademike, kulturore dhe 

shkencore, si dhe kryerjen e 

qëndrimeve studimore në 

lidhje me projektet e 

trajnimit dhe hulumtimit në 

tema me interes të 

përbashkët. 

Marrëveshje 3 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Universitetit të Barit në Itali dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

1. Të promovojnë organizimin e konferencave, 

seminareve, konferencave dhe iniciativave të tjera 

të natyrës shkencore-edukative në disiplina ligjore 

dhe ekonomike, në veçanti me ligjin ekonomik; 

2. Të sigurojë menaxhimin dhe shpërndarjen e 

revistës online "Rishikimi Ligjor dhe Ekonomik 
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Euro-Ballkanik" dhe çdo botim i ngjashëm 

11. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për promovimin e arsimit të 

lartë, kërkimit shkencor, 

rritjen e kapaciteteve të 

personelit akademik dhe 

studentëve. 

Marrëveshje 1 vjecare (rinovohet automatikisht) 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Universitetit 

Europian i Tiranës dhe Universitetit të Elbasanit 

“Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Të bashkëpunojnë në çdo kohë në të gjitha fushat 

e veprimtarisë së tyre për të cilat shfaqin interes të 

përbashkët. 

12. Marrëveshje Bashkëpunimi 

në kuadër të zhvillimit dhe 

transmetimin e dijeve 

përmes mësimdhënies, 

kërkimit shkencor dhe 

shërbimeve nga 

institucionet e arsimit të 

lartë. 

Marrëveshje pa afat bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Autoritetit të Mbikëqyrjes  Financiare 

dhe Universitetit të Elbasanit “Aleksandër 

Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Synon sigurimin e bashkëpunimit midis dy 

institucioneve nënshkruese lidhur me pasurimin e 

përmbajtjes së programeve të studimit në kuadër 

të bashkërendimit të përmbajtjes teorike me 

aspektet praktike për një përgatitje sa më cilësore 

dhe profesionale të studentëve në fushën e 

tregjeve financiare jo bankare. 

13. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për zhvillimin e sektorit të 

Teknologjisë së 

Informacionit dhe 

Komunikimit (TIK) 

nëpërmjet edukimit. 

Marrëveshje 1 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

ndërmjet Qendra Protik dhe Universitetit të 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Përmirësimin e burimeve të ardhshme njerëzore 

dhe orientimin e studentëve drejt tregut të punës. 

14. Marrëveshje Bashkëpunimi 

me synimin e sigurimit të 

cilësisë nga profesionistët e 

ardhshëm, performancës së 

lartë në profesion, 

Marrëveshje e vlefshme për vitin akademik 2018-

2019, me të drejtë të përsëritjes së saj cdo vit 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Drejtorisë 

Arsimore Rajonale Elbasan dhe Universitetit të 
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përvetësimin e mëtejshëm 

të njohurive teoriko-

profesionale, të aftësive e 

shprehive praktike dhe 

normave të etikës e të 

sjelljes, zhvillimin e 

kapaciteteve të 

profesionistëve të ardhshëm 

për një përshtatje më të 

mire ndaj ndryshimeve të 

kurrikulës, me qëllim 

realizimin me efikasitet të 

praktikave mësimore të 

studentëve. 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Të bashkëpunojnë në mënyrë që studentët e 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” 

të zhvillojnë praktikat mësimore në institucionet e 

arsimit parauniversitar që janë nën juridiksionin e 

Drejtorisë Arsimore Rajonale Elbasan. 

15. Marrëveshje Bashkëpunimi 

me synimin e sigurimit të 

cilësisë nga profesionistët e 

ardhshëm, performancës së 

lartë në profesion, 

përvetësimin e mëtejshëm 

të njohurive teoriko-

profesionale, të aftësive e 

shprehive praktike dhe 

normave të etikës e të 

sjelljes, zhvillimin e 

kapaciteteve të 

profesionistëve të ardhshëm 

për një përshtatje më të 

mire ndaj ndryshimeve të 

kurrikulës, me qëllim 

realizimin me efikasitet të 

praktikave mësimore të 

studentëve. 

Marrëveshje e vlefshme për vitin akademik 2018-

2019, me të drejtë të përsëritjes së saj cdo vit 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Drejtoria 

Rajonale e Shëndetit, Elbasan dhe Universitetit të 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër 

Xhuvani” të zhvillojnë praktikat profesionale 

pranë Drejtorisë Rajonale të Shëndetit, Elbasan. 

16. Marrëveshje Bashkëpunimi 

me synimin e sigurimit të 

cilësisë nga profesionistët e 

ardhshëm, performancës së 

Marrëveshje e vlefshme për vitin akademik 2018-

2019, me të drejtë të përsëritjes së saj cdo vit 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Zyra e 

Shërbimit të Provës, Elbasan dhe Universitetit të 
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lartë në profesion, 

përvetësimin e mëtejshëm 

të njohurive teoriko-

profesionale, të aftësive e 

shprehive praktike dhe 

normave të etikës e të 

sjelljes, zhvillimin e 

kapaciteteve të 

profesionistëve të ardhshëm 

për një përshtatje më të 

mire ndaj ndryshimeve të 

kurrikulës, me qëllim 

realizimin me efikasitet të 

praktikave mësimore të 

studentëve. 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Studentët e Universitetit të Elbasanit “Aleksandër 

Xhuvani” të zhvillojnë praktikat profesionale 

pranë Zyrës së Shërbimit të Provës, Elbasan. 

17. Marrëveshje Bashkëpunimi 

me qëllim rritjen e 

kontributit të universiteteve 

dhe botës akademike në 

proçesin e ligjbërjes dhe të 

kontrollit parlamentar, 

promovimin e punës 

kërkimore shkencore dhe të 

mendimit analitik në 

funksion të demokracisë 

parlamentare, rritjen e 

perceptimit dhe të 

kapaciteteve të studentëve 

mbi parlamentarizmin, 

përmirësimin e perceptimit 

publik dhe njohjen më të 

mirë të funksioneve të 

Kuvendit të Shqipërisë dhe 

mbështetjen e 

institucioneve arsimore. 

Marrëveshje 1 vjecare (rinovohet automatikisht) 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Kuvendit të 

Shqipërisë dhe Universitetit të Elbasanit 

“Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Të bashkëpunojnë në çdo kohë në të gjitha fushat 

e veprimtarisë së tyre për të cilat shfaqin interes të 

përbashkët. 

18. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për promovimin e arsimit të 

Marrëveshje 1 vjecare (rinovohet automatikisht) 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Albanian 
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lartë, kërkimit shkencor, 

rritjen e kapaciteteve të 

personelit akademik dhe 

studentëve. 

University në Tiranë dhe Universitetit të Elbasanit 

“Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Të bashkëpunojnë në çdo kohë në të gjitha fushat 

e veprimtarisë së tyre për të cilat shfaqin interes të 

përbashkët. 

 

19. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për promovimin e arsimit të 

lartë, kërkimit shkencor, 

rritjen e kapaciteteve të 

personelit akademik dhe 

studentëve. 

Marrëveshje 1 vjecare (rinovohet automatikisht) 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Universitetit 

“Fan. S. Noli”, Korçë dhe Universitetit të 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Të bashkëpunojnë në çdo kohë në të gjitha fushat 

e veprimtarisë së tyre për të cilat shfaqin interes të 

përbashkët. 

20. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për zhvillimin e praktikave 

mësimore. 

Marrëveshje për një periudhë të pacaktuar 

bashkëpunimi dy palëshe ndërmjet Drejtorisë 

Rajonale të Kulturës Kombëtare Durrës dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

Bashkëpunim në mbështetjen e studentëve të 

Fakultetit të Shkencave Humane të Universitetit të 

Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”, në zhvillimin e 

praktikave mësimore në mjediset e këtij 

institucioni. 

21. Marrëveshje Bashkëpunimi 

për zbatimin e praktikave 

kurrikulare në Itali. 

Marrëveshje 3 vjecare bashkëpunimi dy palëshe 

midis TRAVELBEST në Bari të Italisë dhe 

Universitetit të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”. 

Objekti i marrëveshjes: 

1. Përmirësimi i aftësive praktike të studentëve; 



 

 
REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

UNIVERSITETI I ELBASANIT “ALEKSANDËR XHUVANI” 

DREJTORIA E KOORDINIMIT DHE MARRËDHËNIEVE ME JASHTË 

 

 

Adresa: Rruga “Ismail Zyma”, Elbasan, Tel. +355 54 252593, www.uniel.edu.al, info@uniel.edu.al 

2. Të inkurajojë blerjen dhe avancimin e 

njohurive që lidhen me karakteristikat specifike të 

karakteristikave dalluese, veçanërisht nëpërmjet 

studimit të ushqimit, verës dhe produkteve tipike; 

3. Për të përmirësuar gjuhën italiane. 

 

 


