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Përmbledhje e fushave të ekspertizës: 

E diplomuar në fushën e drejtësisë në Tiranë në vitin 2010, vijon studimet Master në 
Universitetin “La Sapienza” në Romë duke u diplomuar në vitin 2012 në programin 
Master i Shkencave në të Drejtën Private Evropiane. Diplomimi si juriste, studimi i 
thelluar gjatë masterit në fushën e prokurimeve dhe administrates publike si dhe 
eksperienca e punës pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes së Kontratave Publike në Romë, 
duke marrë vlerësime mjaft të larta nga Bordi i Senatorëve, e kanë ndihmuar në punën 
dhe fillimin e karrierës së saj në Administratën Publike Shqiptare, e cila fillon në 
Drejtorinë e Prokurimeve Civile-Ushtarake dhe Ankandeve pranë Ministrisë së 
Mbrojtjes. Pas periudhës 3 vjecare e fokusuar drejtë fushës së prokurimeve civile-
ushtarake, vijon me shërbimin në administratën publike pranë Drejtorisë së NATO dhe 
BE-së duke marrë një ekspertizë të gjerë mbi politikat dhe strategjitë e organizatave më 
të mëdhaja në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, në relata me Ministrinë e Mbrojtjes dhe 
strukturat e saj të varësisë. Në vijim të rritjes profesionale dhe në detyrë, kryeson 
sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë të Ministrisë së Mbrojtjes, duke patur mundësinë e 
punës ngushtësisht të lidhur me strukturat e NATO-s si dhe në rrjetin diplomatik civil-
ushtarak ndërkombëtar deri në vitin 2018. Në Tetor 2018 vëmendja profesionale u 
fokusua drejt fushës së konkurrecës në termat e saj juridike dhe të marrëdhënieve me 
jashtë, duke marrë postin e Drejtorit të Integrimit dhe Komunikimit pranë Autoritetit të 
Konkurrencës. Njohuritë e diamteralikisht të ndryshme por duke ndenjur besnike 
drejtimit juridik përbëjnë një aset të vlefshëm në drejtimin e asisitencës në fushën e 
edukimit akademik. Entuziasmi dhe gatishmëria për të vënë në dispozicion ndaj 
studentëve njohuritë dhe ekspertizën e përfituar gjatë kohës e bëjnë akoma më të 
frytshëm dhe të vlefshëm kontributin në rradhët e Fakultetit të Drejtësisë të TBU.  
 

Kualifikime akademike dhe profesionale: 

 Master i Shkencave në Strategji Globale dhe Siguri,  
Universiteti i Torinos dhe IASD – Istituto Alti Studi per la Difesa (2018) 
 

 Master i Shkencave në të Drejtë Private Evropiane,  
Universiteti “La Sapienza” Romë, Itali (2012) 
 

 Titull Avokate, anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë në Tiranë (2011) 
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Angazhimet në mësimdhënie: 

 BSc. – E Drejta Civile, pjesa e përgjithshme, Kontratat dhe Shoqëritë Tregtare 

Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

 Tetor 2018 – në vazhdim 
Drejtor i Integrimit dhe Komunikimit, Autoriteti i Konkurrencës, Tiranë.  
 

 Mars 2016 – Tetor 2018 
Shef Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, Ministria e Mbrojtjes, Tiranë. 
 

 Tetor 2016 – në vazhdim 
Asisten Lektor, Fakulteti i Drejtësisë, Tirana Business University, Tiranë.  
 

 Janar 2014 – Mars 2016 
Shef Sektori i Sektorin e Bashkëpunimit me NATO-n, Ministria e Mbrojtjes, 
Tiranë. 
 

 Shkurt 2011 – Korrik 2012 
Asistente Komisioni, Autoriteti i Mbikqyrjes së Kontratave Publike – sot 
“Autoriteti Kombëtar i Antikorrupsionit”, Romë, Itali. 
 

Publikime: 

 Prof. Dr. Latifi - Msc. Daka, (2020), “Competition enforcement and advocacy in 
the banking and insurance sectors”, OECD-GVH Regional Centre for Competition 
in Budapest, Hungary (February). 
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