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__________________________________________________________________________________

Tiranë më ___. ___. 20____

Marrëveshje Praktike Profesionale- Aneks 1
Ndërmjet të nënshkruarëve,
Z. Zj. ___________________________, A.L i quajtur në këtë Marrëveshje “Drejtues i Praktikës
Profesionale”;
Z. Zj. ___________________________, A.L;
dhe
Z.Zj. ____________________________ i/e quajtur në këtë Marrëveshje “Praktikë Profesionale”,
Në kushtet kur drejtuesi i praktikës profesionale dhe kandidatit kanë lidhur një marrëveshje praktike
profesionale me kontratë pune me kohë të plotë / pjesshme,
Në kushtet kur drejtuesi i praktikës profesionale nuk mund të plotësojë numrin e orëve të punës të
kërkuara nga rregullorja e praktikes profesionale sipas Kap.2, pika 6, gërma c.
Palët kanë rënë dakort si më poshtë:
Neni 1
Palët deklarojnë se janë njohur me rregullat për kryerjen e praktikës profesionale dhe angazhohen të
respektojnë ato si dhe udhëzimet që u janë dhënë ose do t’u jepen nga Instituti.
Neni 2
Në pamundësi të plotësimit të orëve të punës nga Drejtuesi i praktikes profesionale, koha e
nevojshme e punës mund të kryhet pranë një Audituesi Ligjor.
Në cdo rast drejtuesi i praktikes profesionale dhe i kandidatit do të jetë vetëm Audituesi Ligjor që
sipas marrëveshjes së lidhur ka marrë përsipër këtë rol dhe në të cilin kandidati kryen jo më pak se
70% të orëve të punës.
Audituesi Ligjor angazhon në praktikën profesionale Z.____________________________, për një
periudhë minimale 3-5 vjet.
Bazuar në kap. 2, pika 6, gërma d, të Rregullores së Edukimit dhe Kualifikimit Profesional,
kandidatido të kryejë pranë Audituesi Ligjor jo më shumë se 30% të orëve totale vjetore sipas
kontratës që ka lidhur me drejtuesin kryesor.
Kjo marrëveshje praktikës profesionale Aneks, lidhet në vijim të Marrëveshjes së mëparshme të
datës ........................ dhe është përpiluar në katër kopje, nga të cilat një kopje mbahet nga Drejtuesi
i Praktikës Profesionale, një kopje nga Audituesi Ligjor, një kopje nga Kandidati dhe një kopje nga
IEKA.
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