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KËSHILLI   MBIKËQYRËS

PER
BASHKËPUNIMIN ME STUDENTË, TË CILËT VAZHDOJNË STUDIMET

BRENDA OSE JASHTË SHQIPËRISË DHE KANË ARRITUR REZULTATE
TË LARTA NË STUDIME

( Miratuar me vendim të Këshillit Mbikëqyrës nr.53, datë 10. 07.2002 )

Neni 1
Banka e Shqipërisë, krijon kushte të përshtatëshme për studentët, të cilët gjatë
periudhës së studimeve brenda ose jashtë vendit, kërkojnë të kryejnë praktikat
mësimore, me objekt të caktuar njohjen e operacioneve të ndryshme pranë
departamenteve të saj.

Neni 2
Për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme të këtij bashkëpunimi,
administratorët e Bankës së Shqipërisë, miratojnë procedurat e nevojshme, të
cilat funksionojnë në përshtatje me zhvillimet e politikave në këtë fushë.

Neni 3
Programi i praktikës

Me marrjen e kërkesës dhe të programit për kryerjen e praktikës pranë
departamenteve të Bankës së Shqipërisë, Departamenti Juridik dhe i Burimeve
Njerëzore njofton departamentin përkatës. Departamenti përkatës në
bashkëpunim me Departamentin Juridik dhe të Burimeve Njerëzore, përshtasin
programin për kryerjen e praktikës dhe e paraqesin atë për miratim tek
administratori.

Neni 4
Miratimi i programit

Në rastet e mungesës së paraqitjes së një programi të caktuar nga një kandidat
i mundshëm, Departamenti Juridik dhe i Burimeve Njerëzore në përshtatje me
njohurite dhe me drejtimin për të cilin studion kandidati, e paraqet kandidaturën
e tij në Departamentet, objekti i punës së të cilëve, lidhet me njohuritë e
kandidatit. Departamenti, të cilit i parqitet kandidatura, përgatit programin
përkatës të praktikës në bashkëpunim me Departamentin Juridik dhe Burimeve
Njerëzore dhe e paraqesin atë për miratim tek administratorët. Në programin e
praktikës mësimore, përcaktohet gjithashtu afati i kohës kur do të kryhet
praktika.
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Neni 5
Procedurat e pagesave

Në raste të veçanta, kur gjatë periudhës së praktikës puna që do të kryejë
praktikanti pranë departamentit përkatës, ka të bëjë me projekte të veçanta, që
kanë interes për Bankën e Shqipërisë dhe do të vazhdojnë më tepër se një
muaj, drejtuesi i departamentit përkatës, mbështetur në  : aftësinë e praktikantit
për të punuar individualisht ose në grup; aftësinë e komunikimit; zbatimin e
rregullave të punës dhe  masën e realizimit të detyrave të ngarkuara, propozon
tek administratori masën e pagesës.

Masa e pagesës për praktikantin do të jetë 30 deri në 60 për qind të pagës
bazë të pozicionit të punës “asistent”. Në varësi të projektit dhe cilësisë së
kryerjes së detyrës, pagesa i akordohet praktikantit në fund të periudhës vetëm
me miratimin e Administratorit.

Neni 6
Vlerësimi i praktikës

Për rastet kur kërkohet një vlerësim i praktikës së kryer nga praktikanti në
Bankën e Shqipërisë, drejtuesi i departamentit ku studenti ka kryer praktikën,
mbështetet në të njejtat kritere të përgjithshme të kryerjes së praktikës, të
përcaktuara në nenin 5 të këtyre rregullave.

Neni 7
Përfundimi i praktikës

Në përfundim të periudhës së praktikës, Departamenti Juridik dhe i Burimeve
Njerëzore, përpilon një vërtetim, në të cilin pasqyrohet fakti i kryerjes së
praktikës pranë Bankës së Shqipërisë nga kandidati.

Neni 8
Krijimi i dokumentacionit të nevojshëm

Departamenti Juridik dhe i Burimeve Njerëzore, krijon dhe administron praktika
të veçanta për çdo student që kryen praktikën në Bankën e Shqipërisë.

Ky vendim hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Buletinin Zyrtar të Bankës së
Shqipërisë.
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