
     Nr.         INSTITUCIONI             MARRËVESHJA         QËLLIMI I MARRËVESHJES DATA E FILLIMIT DATA E PËRFUNDIMIT

1

Instituti i Ekzekutimit të vendimeve 
penale , Korçë- Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës dhe Shkencave Humane Marrëveshje Bashkëpunimi

Kjo marrëveshje ka si qëllim krijimin e 
mundësive reale për studentët e 
Fakultetit të Shkencave të Natyrës dhe 
Shkencave Humane për kryerjen e 
praktikës profesionale pranë 
institucionit të Ekzekutimit të 20.6.2018

Kjo marrëveshje lidhet me 
afat 1-vjeçar

2

Drejtoria Arsimore e Rrethit, Korçë- 
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe 
Shkencave Humane

Marrëveshje për zhvillimin e 
praktikës profesionale të 
studentëve të Fakultetit të 
Shkencave të Natyrës dhe 
Shkencave Humane në shkollat e 
rajonit të Korçës

Kjo marrëveshje ka si qëllim 
bashkërendimin e punës midis FSHNH 
dhe DAR për zhvillimin e praktikës 
profesionale të studentëve pjesë e 
planit mësimor të programeve në këtë 
fakultet. 16.10.2018

Kjo marrëveshje e shtrin 
efektin e saj për vitin 
akademik 2019-2020

3

Bashkia Maliq-Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës dhe Shkencave Humane Marrëveshje Bashkëpunimi

Objekti i kësaj marrëveshjeje është 
rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet 
palëve, për zbatimin e programit të 
studentëve duke ju krijuar mundësi 
studentëve të FSHNH për kryerjen e 24.6.2019

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 1 
vjeçare dhe do të rinovohet 
dhe për një periudhë tjetër 1 
vjeçare

4

Bashkia Devoll- Fakulteti i Shkencave të 
Natyrës dhe Shkencave Humane Marrëveshje Bashkëpunimi

Objekti i kësaj marrëveshjeje është 
rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet 
palëve, për zbatimin e programit të 
studentëve duke ju krijuar mundësi 
studentëve të FSHNH për kryerjen e 
praktikës institucionale pranë Bashkisë 1.7.2019

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 1 
vjeçare dhe do të rinovohet 
dhe për një periudhë tjetër 1 
vjeçare

5

Fondacioni Kenedi-Fakulteti i Shkencave 
të Natyrës dhe Shkencave Humane Marrëveshje Bashkëpunimi

rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet 
palëve, për zbatimin e programit të 
studentëve duke ju krijuar mundësi 
studentëve të FSHNH për kryerjen e 30.5.2019

vlefshme për një periudhë 1 
vjeçare dhe do të rinovohet 
dhe për një periudhë tjetër 1 
vjeçare

6

Drejtoria Rajonale e Shëndetësisë, Korçë-
Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe 
Shkencave Humane Marrëveshje Bashkëpunimi

Objekti i kësaj marrëveshjeje është 
rregullimi i marrëdhënieve ndërmjet 
palëve, për zbatimin e programit të 
studentëve duke ju krijuar mundësi 
studentëve të FSHNH për kryerjen e 
praktikës institucionale pranë 
Drejtorisë Rajonale të Shëndetësisë 21.5.2019

Kjo marrëveshje është e 
vlefshme për një periudhë 1 
vjeçare dhe do të rinovohet 
dhe për një periudhë tjetër 1 
vjeçare


