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Përmbledhje e fushave të ekspertizës: 

E orientuar drejt fushës së menaxhimit dhe krijimit të marrëdhënieve afatgjata me 
klientët, shitjet, marketing, eksperiencë kjo e fituar në sektorin bankar. Njohëse e 
standarteve të auditit, rregulloreve, procedurave, proceseve që lidhen me të duke u 
udhëhequr nga profesionalizmi, saktësia dhe cilësia, eksperincë kjo e fituar gjatë 
ushtrimit të detyrës si audituese në sektorin privat. Përvojë në sistemin e arsimit të 
lartë si pedagoge në Departamentin e Lëndëve të Përgjithshme në Fakultetin e  
Administrimit të Biznesit si dhe pjesë e trajnimit në Staffordshire University, United 
Kingdom në lidhje me përmirësimin e  metodave të mesimdhënies. Prezantime në 
fakultete private dhe shtetërore mbi fushatat sensibilizuese në fushën e huamarrjes së 
zgjuar për institucionet e mikrokredisë. 
 

Kualifikime akademike dhe profesionale:  
 

• Trajnim për metoda të reja në mësimdhënie,  
Tirana Business University College & Staffordshire University, UK (2019) 

 

• Master i Shkencave në Administrim Biznesi  
Tirana Business University College (2017) 

 
• Çertificatë trajnimi – Komunikimi në Biznes 

“Trajnim intensiv me profesorë të huaj dhe shqiptarë ku konsistonte në rregullat 
dhe mënyrat e përdorura të komunikimit në biznes, ku sot gjithnjë e më shumë 
po vihet në plan të parë për suksesin e biznesit.” (2015) 
 

• Bachelor në Financë – Bankë (dekoruar si studente e ekselencës) 
Albanian University (2014)  

Angazhimet në mësimdhënie: 

• BSc. – Mikroekonomi 
• BSc. – Makroekonomi 
• BSc. – Parimet e Kontabilitetit 
• BSc. – Kontabilitet Kosto-Drejtimi 
• MSc. – Kontabilitet Menaxherial 
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Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

• Tetor 2018 - në vazhdim 
Asistent Lektor, Tirana Business University College 
 

• Maj 2019 – Nëntor 2019 
Audit, Agro&Social Fund Shpk 
 

• Tetor 2017 – Maj 2019 
Financiere, Besa Agro Invest Shpk 
 

• Mars 2016 – Shtator 2017 
Customer Service, Raiffeisen Bank Albania 
 

• Nëntor 2015 – Mars 2016 
Student Direct Sales, Raiffeisen Bank Albania 
 

• Korrik 2015 – Nëntor 2015 
Junior Audit, Balfin Group 
 

 


