Rregullorja e Zyrës për Partneritet Ndërkombëar e Kolegjit BIZNESI” është hartuar në
mbështetje të Vendimit të Këshillit të Lartë Mësimor Shkencor, bazuar në Ligjin nr. 04/L-037
“Për arsimin e lartë në Republikën e Kosovës”, Statutin e Kolegjit neni 81, në gjithë
legjislacionin tjetër në fuqi dhe është miratuar me Vendim të Këshillit të Lartë Mësimor
Shkencor i datës 25/09/2020, miraton:

RREGULLORJA E ZYRËS PËR PARTNERITET NDËRKOMBËAR
Neni 1
Fushëveprimi
1.1 Kjo Rregullore funksionalizon Zyren Për Partneritet Ndërkombëtar
1.2.Zyra për Partneritet Ndërkombëtar mbanë kontakte te rregullta me partneritet strategjik të
Kolegjit Biznesi.
Neni2
2.1 .Zyra merret me hartimin e projekteve te kolegjit
2.2. Merre pjesë apo është edhe bashkëpjesëmarrës ne aktivitetet e hartimit te projekteve me
partnerë t tjerë strategjik.
2.3 Zyra harton projekte ndërkombëtar me dy apo më shumë partner ndërkombëtar sipas
marrëveshjeve .
Neni 3
3.1 Zyra udhë heqet nga shefi I zyrë s
3.2 Shefi i zyrës për partneritet ndërkombëtar koordinon aktivitetet e zyrës më bashkëpunëtorë
te tjerë .
3.3. Zyra përbehet nga gjithësej tre zyrtar duke përfshirë shefin dhe dy zyrtar.
Neni 4
Njësia për hartimin e projekteve

4.1.Në kuadër të zyrës për partneritet ndërkombëtar është funksionale njësia operacionale për
hartimin e projekteve
4.2.Njësia mbanë kontakte me bashkëpunëtoret dhe partnerët ndërkombëtar.
4.3 Njësia harton marrëveshje dhe përgatitë ato për vendosjen e raporteve me partneret
ndërkombëtar.
4.4.Një zyrtar është përgjëgjës për projektet ERASMUSEN + dhe projektet tjera.
Neni 5
5.1 Zyra për Partneritet Ndërkombëtar harton dhe udhëheq politikat e ndërkombëtarizimit.
Neni 6
5.2.Zyra harton raporte vjetore dhe sipas nevojës për të njoftuar KLMSH
Neni 7
7.1 Zyra për partneritet ndërkombëtar inicon kontaktet me institucionet relevante universitare
dhe institucionet tjera.
Neni 8
Zyra ofron përkrahje edhe për studentet të cilët marrin pjesë aktive në punë n e Zyrës.
Neni 9
9.1 Stafi akademik bashkëpunon me zyrën dhe avancon punën e zyrës në kuadër të
bashkëpunimit ndërkombëar.
Neni 10
10.1.Zyra mban bashkëpunim te rregullt më institucionet publike dhe private si dhe me
organizatat e shoqërisë civile.
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