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Përmbledhje e fushave të ekspertizës 

Është përgjegjësi i zyrës së administrimit të riskut të tregut dhe të likuiditetit në Bankën 
e Shqipërisë/Departamenti i Mbikëqyrjes. Ka një eksperience të gjerë profesionale në 
fushën e administrimit të institucioneve financiare dhe të thellë në administrimin e 
riskut financiar. Me një eksperiencë specifike (më shumë se 10 vjet) në rregullimin e 
institucioneve dhe tregjeve financiare duke nisur nga kuadri ligjor dhe rregullator i 
parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, mbrojtjen financiare 
të konsumatoreve, disiplinave të transparencës së tregut, administrimit e rreziqeve 
(rreziku i kredisë, i tregut, operacional, dhe normave të interesit) dhe deri në vlerësimin 
konkret të bankave/jo-bankave/sistemit bankar, etj. Njohës profesionist i parimeve 
ndërkombëtare dhe kuadrit ligjor/rregullator vendas dhe europian mbi administrimin e 
institucioneve financiare. Ka kontribuar në mënyrë aktive në emetimin e disa 
rregulloreve të kuadrit rregullator të Bankës së Shqipërisë duke nisur nga paradalimi i 
pastrimit të parave dhe deri në rregullore specifike të administrimit të rrezikut 
likuiditet, stres testeve, etj. Përvojë e pasur në bashkëpunimin me institucionet 
ndërkombëtare si FMN, BB, MoneyVal, etj.  Ekspert në përdorimin e metodave 
quantitative në rregullim financiar, në modelim financiar, qeverisje korporatash, në 
administrimin e integruar të rreziqeve, në parimet e Bazelit, të EBA-se etj. Ka kryer disa 
prezantime për çështje rregullimi financiar të bëra në takime dhe konferenca, përfshirë 
prezantimin mbi pritshmëritë rregullatore të EBA-së mbi administrimin e rrezikut të 
normave të interesit për bankat e vendeve CEE në Ceki. Përvojë e vlerësueshme në 
sistemin e arsimit të lartë me gati 5 vjet mësimdhënie.  
 

Kualifikime akademike dhe profesionale 

 Administrator i Riskut Financiar,  
Global Association of Risk Professional1, USA, (2015) 

 

 Master në Finance Bank (DIND),  
Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (2009) 

Angazhimet në mësimdhënie: 

 MSc. – Administrimi i Riskut Financiar 

                                                
1 Organizata globale që certifikon profesionistët e administrimit të rrezikut financiar. 
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 MSc. – Administrimi i Institucioneve Financiare (Banka/Jo-Banka/Shkk, etj.) 

Fusha e kërkimit shkencor 

 Rregullimi Bankar 
 Risku Financiar 

Angazhime të tjera akademike ose profesionale 

 Maj 2016 – në vazhdim 
Përgjegjësi i Zyrës së Administrimit të Riskut të Tregut dhe Likuiditetit, 
Banka e Shqipërisë 
 

 2016 –  në vazhdim 
Pedagog i Jashtëm, Tirana Business University College 
 

 Shkurt 2010 – Maj 2016 
Specialist i Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Financimit te 
Terrorizmit, Banka e Shqipërisë 
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