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1

"FIX PRO. Sh.p.k- 
Fakulteti i Ekonomisë, 
Depratamenti i 
Menaxhimit

Marrëveshje Bashkëpunimi 
ndërmjet "Fix Pro" Sh.p.k dhe 
Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamentit të Menaxhimit për 
Bashkëpunimin në fushat e arsimit 
me qëllim realizimin e praktikës 
mësimore

Krijimin e mundësive reale për 
studentët e Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamenti i Menaxhimit për 
kryerjen e praktikës mësimore pranë 
sallamerisë "FIX PRO" Sh.p.k, që 
ushtron aktivitetitn në nivel rajonal dhe 
kombëtar. Angazhimin në projekte dhe 
aktivitete të përbashkëta në shërbim të 
zhvillimit ekonomik rajonal 11.12.2017

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 
5 vjeçare dhe do të 
rinovohet automatikisht 
çdo 5 vjet

2

"Olympus Travel&Tours"- 
Fakulteti i Ekonomisë, 
Depratamenti i 
Menaxhimit

Marrëveshje Bashkëpunimi 
ndërmjet "Olympus Travel&Tours" 
dhe Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamentit të Menaxhimit për 
Bashkëpunimin në fushat e arsimit 
me qëllim realizimin e praktikës 
mësimore në këtë kompani

Krijimin e mundësive reale për 
studentët e Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamenti i Menaxhimit për 
kryerjen e praktikës mësimore pranë 
kompanisë "Olympus Travel&Tours", 
që ushtron aktivitetitn në nivel rajonal 
dhe kombëtar. Angazhimin në projekte 
dhe aktivitete të përbashkëta në 
shërbim të zhvillimit ekonomik rajonal 11.12.2017

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 
5 vjeçare dhe do të 
rinovohet automatikisht 
çdo 5 vjet

3

"Konstruksion 93"- 
Fakulteti i Ekonomisë, 
Depratamenti i 
Menaxhimit

Marrëveshje Bashkëpunimi 
ndërmjet "Konstruksion 93" dhe 
Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamentit të Menaxhimit për 
Bashkëpunimin në fushat e arsimit 
me qëllim realizimin e praktikës 
mësimore

Krijimin e mundësive reale për 
studentët e Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamenti i Menaxhimit për 
kryerjen e praktikës mësimore pranë 
firmës "Konstruksion 93", që ushtron 
aktivitetitn në nivel rajonal dhe 
kombëtar. Angazhimin në projekte dhe 
aktivitete të përbashkëta në shërbim të 
zhvillimit ekonomik rajonal 11.12.2017

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 
5 vjeçare dhe do të 
rinovohet automatikisht 
çdo 5 vjet

4

Bursa Shqiptare e titujve 
ALSE- Fakulteti i 
Ekonomisë, UNIKO Marrëveshje Bashkëpunimi 

zhvillimi  i leksioneve të hapura, 
zhvillimin e praktikës pranë ALSE, 
pasurimin e bibliotekës me botimet 
ALSE 11.3.2019

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 
kohe të pakufizuar

5

Union Bank- Fakulteti i 
Ekonomisë

Marrëveshje për zhvillimin e 
praktikës profesionale të 
studentëve të programit të studimit 
Bachelor, Master Profesional dhe 
Master i Shkencave të Fakultetit të 
Ekonomisë pranë Union Bank

Trajnimi/praktika profesionale e 
studentëve do të realizohet në formën e 
leksioneve, tryezave të rrumbullakta, 
seminareve trajnuese me drejtuesit dhe 
specialistët e këtyre bizneseve dhe 
vizita në to. 23.7.2019

Kjo marrëveshje nuk ka 
afat kohor

6

Këshilli i Qarkut Korçë-
Fakulteti i Ekonomisë, 
Depratamenti i 
Menaxhimit Marrëveshje Bashkëpunimi

Krijimin e mundësive reale për 
studentët e Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamenti i Menaxhimit për 
kryerjen e praktikës mësimore pranë 
Istitucionit të Këshillit të Qarkut, 
Korçë si një institucion që ushtron 
veprimtarinë e tij në nivel rajonal dhe 
kombëtar. Angazhimin në projekte dhe 
aktivitete të përbashkëta në shërbim të 
zhvillimit ekonomik rajonal 15.6.2020

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 
5 vjeçare dhe do të 
rinovohet automatikisht 
çdo 5 vjet

7

Kompania "TONA-ALB"- 
Fakulteti i Ekonomisë, 
Depratamenti i 
Menaxhimit

Marrëveshje Bashkëpunimi 
ndërmjet "TONA-ALB"  dhe 
Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamentit të Menaxhimit për 
Bashkëpunimin në fushat e arsimit 
me qëllim realizimin e praktikës 
mësimore në këtë kompani

Krijimin e mundësive reale për 
studentët e Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamenti i Menaxhimit për 
kryerjen e praktikës mësimore pranë 
kompanisë  "TONA-ALB" , që ushtron 
aktivitetitn në nivel rajonal dhe 
kombëtar. Angazhimin në projekte dhe 
aktivitete të përbashkëta në shërbim të 
zhvillimit ekonomik rajonal 15.6.2020

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 
5 vjeçare dhe do të 
rinovohet automatikisht 
çdo 5 vjet

8

Kompania Birra "Korça"- 
Fakulteti i Ekonomisë, 
Depratamenti i 
Menaxhimit

Marrëveshje Bashkëpunimi 
ndërmjet kompanisë Birra "Korça" 
dhe Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamentit të Menaxhimit për 
Bashkëpunimin në fushat e arsimit 
me qëllim realizimin e praktikës 
mësimore në këtë kompani

Krijimin e mundësive reale për 
studentët e Fakultetit të Ekonomisë, 
Departamenti i Menaxhimit për 
kryerjen e praktikës mësimore pranë 
kompanisë  Birra "Korça"-, që ushtron 
aktivitetitn në nivel rajonal dhe 
kombëtar. Angazhimin në projekte dhe 
aktivitete të përbashkëta në shërbim të 
zhvillimit ekonomik rajonal 15.6.2020

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 
5 vjeçare dhe do të 
rinovohet automatikisht 
çdo 5 vjet


