
 

 

 

 

 
 

Konferenca dhe punime 

 

1. 14- 18 Maj 2013. Prishtinë. – Pjesmarrje në Konferencën e Peste Vjetore e Shkencës, me 

titull “JAVA E SHKENCËS”. Organizuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

teknologjisë Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë. Botimi në Proceedings i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksperienca profesionale 

1. Mars 2012- në vazhdim.        Pedagoge e brendshme. Universiteti ‘Ismail Qemali’. 

Departamenti i Drejtësisë. Master shkencor “Marrëdhënie Ndërkombëtare”. Vlorë. 

2. Tetor 2009 -mars 2012.         Pedagoge e jashtme. Universiteti Kristal. Departamenti i 

Marrёdhёnieve Ndёrkombёtare. Departamenti i Drejtёsisё. Departamenti i 

Ekonomikut. Fier. Tiranë. 

3. Nëntor 2006 – Maj 2007       Praktikë pune pranë Ministrisë së Drejtësisë, Drejtoria e 

Kodifikimit.  

4. Prill – Maj 2008                    Praktikë pune pranë Kuvendit Popullor.   
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2012-në vazhdim. Shkolla Doktoriale, 

Universiteti Europian i Tiranës. Dega: E 

Drejta Ndërkombëtare. 

 

2010-2012. Master i Nivelit të Dytë. 

Universiteti i Tiranës. Instituti i Studimeve 

Europiane. Dega: Politika dhe Qeverisja në 

Europë. 

2004-2008. Universiteti i Tiranës. Fakulteti i 

Shkencave Sociale Departamenti i Shkencave 

Politike. Specialist i Shkencave Politike. 
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abstraktit me temë “Adaptimi dhe vështirësitë në implementimin e politikave 

europiane në sistemin postkomunist.” Autor i dytë, me tre autorë. 

 

1. 15-16 Mars 2013, Durrës. - Pjesmarrje ne Konferencë Shkencore Kombëtare, me titull 

“The society, the state and law: human rights’ challenges in Albania”.  Organizuar 

nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës, në bashkepunim 

me Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit “Luarasi”. Tema e abstraktit “Problematika e 

raporti shtet – shoqëri, të drejtat e njeriut në sistemin demokratik të Shqipërisë”. 

Autor i parë, autor i vetëm. 

2. 13-14 Shkurt 2013, Tiranë. – Pjesmarrje në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare, me 

titull “Shqipëria dhe Pakicat Kombëtare Etnike dhe Kulturore” organizuar nga 

Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit Marin Barleti dhe nga Instituti Shqiptar për Çështjet 

Publike. Tema e abstraktit “Roli i medias në sensibilizimin e opinionit publik për 

përfshirjen e komunitetit rom në kuadër të BE”. Autor i parë, autor i vetëm. 

 

3. 26-28 Nëntor 2012, Vlorë.  - Pjesmarrje tek  International Interdisiplinary 

Conference Vlora Albania. "Identity, Image & Social Cohesion in the time of 

Integrations and Globalization”. Organizuar nga AIS, Universiteti i Vlorës etj. Botimi në 

Proceedings i abstraktit me temë “The Europian Union’s strateg for the Western 

Balkans under the effects of globalization”. Autor i parë, autor i vetëm. 

 

 

Nëntor 2012             Cikël leksionesh Menaxhim Krizash 

Mars 2012                Cikël leksionesh Normat Ndërkombëtare në Fushën Ekonomike 

Mars 2012                Cikël leksionesh Të Drejtat e Njeriut.etj 

         

 

 

Gjuhë të huaja 

  

 

Anglish  (shumë mire)      

Mbrojtje pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja. Me Diplomë. 
 

Italisht  (shumë mirë)      

 Mbrojte me çertifikatë Instituto Italiano Di Cultura Tirana. 
 

Frëngjisht  (mirë)                  

Gjuha e huaj në shkollë për dhjetë vjet, tetëvjeçare, të mesmen dhe dy 

vite fakultet. 

 

Aftёsitё kompjuterike 
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Seminare dhe trainime 

 

 

(Nga (data) – deri (data)        Do të zhvillohet në muajin nëntor 2013. 

Institucioni  dhe aktiviteti.    Punimi i një projekti i titulluar 'Speak Up Stop Discrimination'. 

                                         Konkurs esesh ndërmjet studentëve të Universitetit 'Ismail Qemali'    

                                         Departamenti i Drejtësisë,  

                                         Përgatitur nga Lektorja Jonida Mehmetaj.  

                                         Financuar nga UNDP. 

(Nga (data) – deri (data)        Korrik 2008 -Shtator 2013. 

Institucioni  dhe aktiviteti.    Vullnetare në UNDP(Programi i Zhvillimit i Kombeve të  

                                              Bashkuara)“Për fuqizimin e grupeve vurnerabël në Shqipëri “. 

                                           Ka asistuar pranë Kordinatores së projektit për zbatimin e punëve dhe    

                                         përgjegjësive si më poshtë vijon: 

  

                                         ● Asistimi në hartimin e dy projekteve në infrastukturë për rrethin e    

                                            Fierit. 

                                         ● Ngritjen e Organizatave me Bazë  Komunitare  

                                           ● Planifikimin dhe organizimin e trajnimeve për Organizatat me Bazë  

                                            Komunitare dhe Pushtetin Lokal 

                                         ● Mbeshtetja e Organizatave me Bazë  Komunitare për të hartuar   

                                            projekte.  

(Nga (data) – deri (data)  Tiranë 2007 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 

 

 Pjesmarrëse në konkursin e eseve të organizuar nga Shoqata e 

Bashkive me temë:  ”Për një qeverisje të mirë vendore. Sikur të 

isha kryetar bashkie”. Vlerësuar me çertifikatë dhe pjesmarrëse në 

botimin e nje libri me të njëjtin titull. 

(Nga (data) – deri (data)  2007-2008 Tiranё 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 

 

 Koordinatore artistike e organizatës Iniciativa Rinore. 

Organizatore e evenimenteve dhe ngjarjeve për tema të ndryshme 

si: globalizimi, feminizmi, media, shoqëria civile, ekonomia 

politike, si dhe autore e vulës së organizatës.  

(Nga (data) – deri (data) 

Institucioni  dhe aktiviteti.   

 Dhjetor 2006 Tiranë. 

Pjesmarrëse në konkursin e eseve me temë: “nëse mendon se 

mund ta luftosh korrupsionin mendo përsëri”, të organizuar nga 

ACAC, USAID, NDI. Vlerësuar me çertifikatë.  



(Nga (data) – deri (data)  Tiranё 2006 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 

 

 Pjesmarrëse në trajnimet e organizuara nga British Counsil mbi 

aftësitë menaxhuese Tiranë 2006, Certifikatë për: 

 The art of writing a good report. 

 Thë power of behavior. 

 Leadership a skill for life 

 Overcoming the fear of making presentations. 

 

(Nga (data) – deri (data)  Tiranë, prill 2006. 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 Aktivizuar në projektin FREE të organizuar nga SIFE, studentë në 

sipërmarrje të lirë. Projekti mbi punësimi  e grave të burgosura.  

   

(Nga (data) – deri (data) 

Institucioni  dhe aktiviteti.   

 

 

 

 Tiranё 2004-2006 

Anëtare e lëvizjes MJAFT. Pjesmarrëse aktive në fushata të 

ndryshme, kundër prishjes së gjirit të Vlorës, Autonomi Tani, etj. 

Me teser. 

 

(Nga (data) – deri (data)  Tiranë 2004-2008. 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 Anëtare në debatin studentor, debatuese në konkurse të ndryshme. 

Vlerësuar për aftësi të mira debatuese dhe oratorike. 

(Nga (data) – deri (data)  Tiranё 2003-2004 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 

 

 Pjesmarrëse në fondacionin për edukimin ekonomik të të rinjve 

FEER pjesmarrëse në projektin Etika e Biznesit dy herë fituese në 

grup, vendin e dytë në 2003 dhe vendin e tretë në 2004, Tiranë me 

certifikata. 

(Nga (data) – deri (data)  Vlorë 2004. 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 

 Ekspozitë me temë ”Mblidhni Armët” organizuar nga Dega e 

Policisë Vlorë me pjesmarrjen e autoriteteve të huaja. 

 

(Nga (data) – deri (data)  Qershor 2004, Vlorë 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 Ekspozitë me temë “Mbrojta e Mjedisit” e organizuar nga 

Ministria e Mjedisit. Zvërnec. 

 

(Nga (data) – deri (data)  Durrës 2003. 



 

 

 

 

 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 Pjesmarrëse në Shkollën e  Verës me njohuri të ekonomisë dhe 

biznesit. Me certifikatë. 

 

(Nga (data) – deri (data)  Tiranë 2002-2004. 

Institucioni  dhe 

aktiviteti.   

 

 

 

 Pjesmarrëse aktive e shoqatës “Vatra” në Vlorë, kundër 

korrupsionit, trafikimit të qënieve njerëzore, etj. Ekspozita me 

këtë temë si dhe promovimi i një kalendari për vitin 2004, Vlorë. 

 


