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Përmbledhje e fushave të ekspertizës 

Me eksperiencë të lartë (më shumë se 10 vjet) në menaxhimin e projekteve të ndryshme 
ndërtimore (banimi, industrial dhe komerciale), infrastrukturore (publike dhe private), 
prodhuese (industry e rende) etj., ku vlera e investimit kalon mbi 200 milion euro.  
Njohës shumë i mirë i menaxhimit ndërkombëtar të projekteve dhe rregulleve të tij. 
Mbajtës i certifikatës të njohur ndërkombëtarisht dhe e mbrojtur në PMI (Project 
Management Institute, USA) e cila nëpërmjet programit të Mësimit të Vazhdueshëm 
rinovohet çdo 3 vjet nëpërmjet krediteve të fituara.  Me eksperiencë 10 vjeçare me 
Administratën Publike nëpermjet funksionit të Inspektorit Auditues të Administratës 
Publike. Nëpërmjet së cilës zotëron në mënyrë të konsiderueshme legjislacionin dhe 
praktikat e qeverisjes Qendrore dhe Lokale në të gjitha fushat e aktiviteteve publike. 
Bashkëautor i shumë prej akteve ligjore dhe nënligjore (disa në fushën e arsimit) të cilat 
sot janë në funksion të administratës publike. Me këtë eksperiencë mbi 20 vjeçare në 
menaxhimin Publik dhe Privat është ndërthurur më së miri mënyra fleksibel e të 
menduarit të iniciativës private me ngurtësinë e rregullave deri diku edhe burokratike 
të administratës publike duke gjetur pozitivet dhe negativet dhe plotësuar njëra-tjetrën 
në mënyrë që studentëve t’u transmetohet më e mira e praktikës së të dyjave. 
 

Kualifikime akademike dhe profesionale 

 PMP (Project Management Profesional) në Ekonomiks të Aplikuar,  
PMI, USA (2015) 

 Master i Shkencave në Administrim Biznesi,  
Fakulteti Ekonomik, Universiteti i F.S Noli, Korçë (1998) 

Angazhimet në mësimdhënie 

 Menaxhim i Projekteve 
 Menaxhim Operacionesh 
 Monitorim dhe Vlerësim i Projekteve 

Fusha e kërkimit shkencor:  

 Menaxhimi i Projekteve Ndërtimore  
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 Menaxhim i Zinxhirit të Furnizimit  

Angazhime të tjera akademike ose profesionale 

 Mars 2018 – në vazhdim 
Drejtor i Burime e Njerëzore dhe Trajnimeve, Albchrome, Balfin Group 
 

 Shkurt 2017– Mars 2018 
Administrator , DownTown1 sh.p.k, Balfin Group 
 

 Janar 2008 – Shkurt 2017 
Menaxher i Projekteve dhe Investimeve, Balfin Group 
 

 Dhjetor 1998 – Janar 2008 
Inspektor, Departamenti i Kontrollit të Brendshëm dhe Antikorrupsionit, 
Këshilli i Ministrave  

Publikime: 

...në proces. 
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