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Përmbledhje e fushave të ekspertizës: 

Me ekperience të konsiderueshme (më shumë se 4 vjet) në industrinë e Teknologjisë së 
Informacionit, veçanërisht në implementimin e sistemeve të informacionit në sektorin e 
shërbimeve. Njohës mjaft i mirë i teknikave dhe metodologjive që përdoren për 
analizimin, projektimin, zhvillimin, testimin dhe lëvrimin e aplikimeve software në një 
gamë të gjerë organizatash dhe biznesesh private. Përvojë pune me një grup kompanish 
shërbimesh prestigjoze që operojnë në tregjet Europiane, ku vlejnë të përmenden 
kompani në fusha të tilla si Shërbime Interneti, Tregti Elektronike, Hoteleri-Turizëm. 
Aftësi të forta analitike dhe të zgjidhjes së problemeve. Aftësi mjaft të mira komunikimi, 
të përfituara nga eksperienca e gjerë në fushën e analizës së biznesit. Njohuri dhe 
përvojë e vyer në menaxhimin dhe mirë-funksionimin e skuadrave të punës të 
organizuara sipas metodologjive Agile. I apasionuar pas fushave të Inteligjencës së 
Biznesit dhe Shkencës së të Dhënave, të cilat i shikon si metoda të rëndësishme pë 
rrritjen e eficiencës së proceseve të biznesit dhe zgjidhjen e problemeve kyce të 
organizatave dhe kompanive. 
 

Kualifikime akademike dhe profesionale: 

 Master i Shkencave në Shkenca Kompjuterike,  
University of Greenwich, Mbretëri e Bashkuar, (në vazhdim) 
 

 Master Profesional në Teknologji Informacioni dhe Menaxhim Procesesh Biznesi,  
Fakulteti Ekonomik, Universiteti i Tiranës (2017) 

Angazhimet në mësimdhënie: 

 BSc. – Hyrje në Informatikë 
 BSc. – Softe Aplikative 
 BSc. –Menaxhimi i Sistemeve të Informacionit 

Fusha e kërkimit shkencor:  

 Bazat e të Dhënave 
 Shkenca e të Dhënave 
 Inteligjenca Artificiale 
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Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

 Shtator 2018 – në vazhdim 
Analist i Inteligjencës së Biznesit, AT Consulting sh.p.k, Tiranë. 
 

 Prill 2016 – Shtator 2018 
Analist i Sistemeve të Informacionit, AT Consulting sh.p.k, Tiranë. 

 
 Korrik 2015 – Dhjetor 2015 

Programues, Instituti i Implementimit të Informacionit, Tiranë. 
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