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Në kuadër të forcimit të
bashkëpunimit të UE-së me
sipërmarrësit privatë është
krijuar Bordi Këshillimor i
Biznesit. Nëpërmjet kësaj
marrëveshje u vijmë në
ndihmë studentëve me
praktika, workshop-e,

trajnime, leksione të hapura.



Këshillimi i Karrierës

 ka gjithmonë në qendër të

vëmendjes orientimin, këshillimin,

informimin dhe motivimin e

studentëve, për edukimin e tyre

personal dhe profesional,

zhvillimin e karrierës dhe

favorizimin për hyrjen në tregun e

punës, duke promovuar identitetin

dhe vlerat e UE-së si një institucion

me orientim nga e ardhmja.

Duke nisur nga momenti që jeni
kandidatë për studentë dhe gjatë gjithë

jetës studentore, sektori është në
mbështetjen tuaj:

 me informacione, orientim dhe
njohje të universitetit në tërësi;

 gjatë gjithë kohës së studimeve
tuaja duke ju promovuar tek

punëdhënësit dhe duke
simuluar takime me to;

 për të krijuar kushte lehtësuese
për zhvillimin e praktikave

profesionale.
për përgatitjen e CV-së,

letrës së motivimit dhe mënyrën e
sjelljes në një intervistë pune;

për mundësinë e përmirësimit të
vazhdueshëm të vetes dhe zhvillimin e

karrierës.

UE ka lidhur marrëveshje bashkëpunimi
për zhvillimin e praktikave profesionale
me institucione publike dhe sipërmarrës

privat, duke i bërë studentët pjesë të
programeve të ndryshme të nxitjes së
punësimit dhe praktikave të paguara.
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Përvojë

Agjensia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive
Drejtoria Rajonale e Shëndetit, Elbasan
Këshilli i Qarkut, Elbasan
Bashkia Elbasan
Bashkia Cërrik
Prefekti i Qarkut, Elbasan
Forumi i Gruas Elbasan (OJF)
Shoqata e Psikologëve Shqiptarë
Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar
Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare, Durrës
Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetsor Elbasan
Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare
Kryqi i Kuq Shqiptar
Qendra Spitalore "Xhaferr Kongoli" Elbasan
Autoriteti i Konkurrencës
Komiteti i Helsinkit
Zyra e Shërbimit të Provës, Elbasan
KURUM sh.a
Instituti i Sigurimeve Shoqërore
Kompania e Sigurimeve INTERSIG
IEVP Elbasan

Spitali Psikiatrik "Sadik Dinçi" Elbasan


