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AKTIVITETE 

VITI AKADEMIK 2019-2020 

 

A. Seminare shkencore/ Trajnime 
Referues/Pjesëmarrës Organizator Koha 

Event-Trajnim “Rruga drejt Suksesit” Z. Vasil Naçi, themelues dhe CEO i AGNA Group / Pjesëmarrës 
ishin 10 studentë bachelor dhe master të cilat u anagazhuan 
vullnetarisht si staf organizativ 

AGNA Group Nëntor, 2019 

 
 

#Fuqizim, pjese e programit 
Erasmus+ 

Moderuar nga Sotiraq Guga / Pjesëmarrës ishin Z. Oltjon Valisi, 
Z. Arjan Lame dhe Znj. Iva Ohri, pedagogë në TBU 

Zyra Kombëtare 
Erasmus + Janar, 2020 

Trajnim “Arti i Marketingut dhe 

Aftësitë Menaxheriale” 
Folës në këtë trajnim ishin Z. Arbër Çepani, 
sipërmarrës/moderator, Znj. Marsida Simo, sociologe/trajnere 
e komunikimit në publik, si dhe Znj. Armira Lazaj, 
trajnere/pedagoge. / Pjesëmarrës në këtë trajnim ishin 
studentë të TBU, si dhe të interesuar të tjerë. 

Armira Lazaj në 
bashkëpunim me 
TBU 

Janar, 2020 

Trajnim “Fuqizoni Brandin Personal 
– Rritni Shitjet” 

Drejtues i trajnimit ishte Z. Enea Janko, themelues i EJ 
Business Consulting dhe bashkëthemelues i Tirana Business 

University sh.p.k (TBU). / Pjesëmarrës në trajnim ishin 

studentë të TBU, si dhe të interesuar të tjerë. 

“EJ Business 
Consulting” ne 
bashkëpunim me 
TBU 

Janar, 2020 

Trajnim dedikuar maturantëve 
“Hartimi dhe prezantimi 
profesional i planit të biznesit” 

Trajnimi u drejtua nga Z. Oltjon Valisi, pedagog në TBU. I ftuar 
ishte studenti i TBU, Elton Saliaj, themelues i kompanisë Neo 
Electronics. / Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga e 

gjithë Shqipëria. 

TBU Shkurt, 2020 

Trajnim dedikuar maturantëve 
“Hartimi profesional i kërkesë-
padisë dhe mbrojtjes.” 

Trajnimi u drejtua Z. Artan Hoxha, president i TBU. / 

Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga e gjithë 
Shqipëria. 

TBU Shkurt, 2020 

Trajnim dedikuar programit 
ndëruniversitar “Klubi i Debatit” 

Trajnimi u udhëhoq nga ekspertë të Junior Achievement of 
Albania dhe pikë kontakti nga TBU ishte studentja Tea Sulo, 
Trajnere e Klubit të Debatit. / Pjesëmarrës në trajnim ishin 
studentë Bachelor në TBU. 

JA of Albania në 
bashkëpunim me 
Albanian-American 
Development 
Foundation 

Shkurt, 2020 

Trajnim dedikuar maturantëve 
“Hartimi dhe prezantimi profesional 
i planit të biznesit.” 

Trajnimi u drejtua nga Z. Oltjon Valisi, pedagog në TBU. / 
Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga qytete të 
ndryshme te vendit. 

TBU Shkurt, 2020 

Trajnim dedikuar maturantëve 

“Hartimi profesional i kërkesë-
padisë dhe mbrojtjes.” 

Trajnimi u drejtua nga Z. Artan Hoxha, president i TBU / 
Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga qytete të 
ndryshme te vendit. 

TBU Shkurt, 2020 

Konferencë dedikuar figurës së 
femrës dhe fuqizimit të saj 

Konferenca u moderua nga studentja Era Gjoni, themeluese e 
organizates Bloom. E ftuar speciale ishte Znj. Irma Shkrepa, 
drejtore e përgjithshme e Mogo Finance Albania. / 
Pjesëmarrës ishin studentë të TBU, si dhe të interesuar të 
tjerë. 

Bloom.org në 
bashkëpunim me 
TBU 

Shkurt, 2020 

Trajnim Online “Si të hartojme një 
plan biznesi?” 

Trajnimi u moderua nga Z. Oltjon Valisi, pedagog në TBU. / 
Pjesëmarrës në trajnim ishin mbi 50 maturantë nga e gjithë 
Shqipëria. 

TBU Prill, 2020 

Trajnim Online “Analiza e 
çështjeve juridike. Përgatitja e 
padisë dhe mbrojtjes.” 

Trajnimi u moderua nga Z. Artan Hoxha, president i TBU. / 
Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga e gjithë 
Shqipëria. 

TBU Prill, 2020 
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Trajnim Online “Analiza e 
çështjeve juridike. Përgatitja e 
padisë dhe mbrojtjes.” 

Trajnimi u moderua nga Z. Artan Hoxha, president i TBU. / 
Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga e gjithë 
Shqipëria. 

TBU Prill, 2020 

Webinar “Hartimi i planit të 
biznesit dhe prezantimi përpara 
jurisë.” 

Webinari u moderua nga Z. Oltjon Valisi, pedagog në TBU. / 
Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga e gjithë 
Shqipëria. 

TBU Prill, 2020 

Webinar “Përgatitja e kërkesë-
padisë dhe mbrojtjes, si dhe 
prezantimi përpara jurisë.” 

Webinari moderua nga Z. Artan Hoxha, president i TBU. / 
Pjesëmarrës në trajnim ishin maturantë nga e gjithë 
Shqipëria. 

TBU Prill, 2020 

Trajnim Online me temë "Art of 
Leadership", pjesë e programit 
"Next Level Transformation". 

Trajnimi u drejtua nga Z. Avinash Ananda, trajner 
ndërkombëtar për mjeshtërinë e sjelljes, strateg i lumturisë, 
mentor i suksesit, konsulent i menaxhimit, autor dhe 
këshilltar për lidershipin / Pjesemarrës në trajnim ishin 
studentë Bachelor e Master në TBU, si dhe të interesuar të 
tjerë. 

Avinash Ananda Qershor, 2020 

Trajnim Online me temë 
“Execution Excellence”, pjesë e 
programit "Next Level 
Transformation". 

Trajnimi u drejtua nga Z. Avinash Ananda, trajner 
ndërkombëtar për mjeshtërinë e sjelljes, strateg i lumturisë, 
mentor i suksesit, konsulent i menaxhimit, autor dhe 
këshilltar për lidershipin / Pjesemarrës në trajnim ishin 
studentë Bachelor e Master në TBU, si dhe të interesuar të 
tjerë. 

Avinash Ananda Qershor, 2020 

Trajnim Online me temë “Science 
of Success”, pjesë e programit 
"Next Level Transformation". 

Trajnimi u drejtua nga Z. Avinash Ananda, trajner 
ndërkombëtar për mjeshtërinë e sjelljes, strateg i lumturisë, 
mentor i suksesit, konsulent i menaxhimit, autor dhe 
këshilltar për lidershipin / Pjesemarrës në trajnim ishin 
studentë Bachelor e Master në TBU, si dhe të interesuar të 
tjerë. 

Avinash Ananda Qershor, 2020 

Webinar “Where do you fit?” Bashkëbisedim online i zhvilluar me kolegë nga 
departamente të ndryshme të kompanisë Deloitte. / 
Pjesëmarres në webinar ishin studentë e alumni në TBU. 

Deloitte Albania 
Kosovo 

Qershor, 2020 

Workshop në kuadër të programit 
“YouThink”, konceptuar nga IPL 
(Institute for Policy & Law) në 
partneritet me ISB (Instituti për 
Studime Bashkëkohore) dhe i 
financuar nga BE. 

Moderuar nga eskpertë të IPL (Institute for Policy & Law) / 
Pjesëmarrës në workshop ishin studentë të TBU, si dhe të 
interesuar te tjere 

IPL në 
bashkëpunim me 
TBU 

Dhjetor, 2020 
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B. Seminare 

special/Leksione të 

hapura/te ftuar 

 
Referues/Pjesëmarrës 

 
Organizator 

 
Koha 

“Ushqyerja e shëndetshme dhe 
impakti i saj në aspektin social 
dhe profesional” 

E ftuar ishte Znj. Anila Kalleshi, dietologe dhe presidente e 
Albanian Lifestyle Medicine Association, si dhe znj. Lediana 
Braho, psikologe klinike, moderatore dhe organizatore Armira 
Lazaj, pedagoge dhe trajnere. / Pjesëmarrës ishin studentë të 
TBU, si dhe te interesuar të tjerë. 

Armira Lazaj në 
bashkëpunim me 
TBU 

Tetor, 2019 

“Huamarrje e Zgjuar” 
E ftuar ishte Znj. Vjollca Muçaj, Dr. Risku dhe Znj. Sidorela 

Marini (Alumni e TBU), Audituese pranë Agro & Social Fund / 
Pjesëmarrës ishin studentë dhe staf i TBU. 

TBU Tetor, 2019 

"Hard Skills vs Soft Skills dhe EQ 
(Inteligjenca Emocionale) në vendin 
e punës" 

 I ftuar ishte Z. John A. Hirt, trajner ndërkombetar i certifikuar. 
/ Pjesëmarrës ishin studentë dhe staf i TBU. 

LinkAcross në 
bashkëpunim 
me TBU 

Nëntor, 2019 

“The regulations coming out of the 
2008 financial crisis, their impact, 
and current trend in financial 
regulation” 

I ftuar ishte Prof. David McIlroy, Avokat, filozof dhe ekspert 
ligjor në sektorin bankar. / Pjesëmarrës ishin studentë dhe 
pedagogë të TBU. 

TBU Nëntor, 2019 

“Mënyrat efektive për të udhëhequr 
një biznes fitimprurës” dhe 
“Rëndësia e konceptimit dhe 
ndarjes së vizionit dhe vlerave të 
sipërmarrjes” 

Të ftuar ishin Z. Steve Daniel dhe Z. Thomas Hall, ekspertë 
amerikanë. / Pjesëmarrës ishin studentë dhe pedagogë te 
TBU, si dhe Z. Artan Hoxha, president i TBU. 

TBU Nëntor, 2019 

Bashkëbisedim me studentët e TBU 
dhe promovimi i librit “Forca e 
Faktit” nga H. Rosling 

Z. Samir Mane, President i Grupit Balfin / Pjesëmarrës ishin 
studentë bachelor, master dhe pedagogë të TBU, si dhe Z. 
Artan Hoxha, president i TBU. 

TBU Nëntor, 2019 

“Diskutim mbi fenomenin e 
pastrimit te parave dhe rolin e 
bankave, sot dhe në të ardhmen” 

PhD. Frank Diepenmaat, asistent-profesor në Universitetin e 
Shkencave të Aplikuara Saxion në Enschede, Hollandë / 
Pjesëmarrës ishin studentë bachelor, master dhe pedagogë të 
TBU, si dhe Z. Artan Hoxha, president i TBU. 

TBU Dhjetor, 2019 

“Overview of Capital Market” Znj. Kevi Begolli, Analiste Investimesh, Burgundy Asset 
Management Ltd, Toronto, Kanada / Pjesëmarrës ishin 
studentë dhe pedagogë të TBU. 

TBU Dhjetor, 2019 

"Mundësitë on-line të mbledhjes së 
fondeve (crowdfunding)” 

Dr. Endrit Kromidha, Lektor (Profesor i Asociuar) i Sipërmarrjes 
dhe Inovacionit nga University of Birmingham, Angli / 
Pjesëmarrës ishin studentë dhe pedagogë të TBU. 

TBU Janar, 2020 

“Etika në Biznes” Z. Paul Johnson konsulent në fushën e lidershipit dhe zhvillimit 
të biznesit / Pjesëmarrës ishin studentët master dhe pedagogë 
në TBU. 

TBU Shkurt, 2020 

“Organization Values & Culture Drie 
Your Success” 

Z. Avinash Ananda, trajner ndërkombëtar për mjeshtërinë e 
sjelljes, strateg i lumturisë, mentor i suksesit, konsulent i 
menaxhimit, autor dhe këshilltar për lidershipin / Pjesëmarrës 
ishin studentët bachelor e master, pedagogë në TBU, si dhe Z. 
Artan Hoxha, President i TBU. 

TBU Shkurt, 2020 

Bashkëbisedim në kuadër të lëndës 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

Udhëhequr nga Elida Motro-Iljazi, themeluese e Emi Coaching 
and Consulting, pedagoge në TBU, të ftuara ishin Znj. Doriana 
Mustafa, Drejtoresha e Burimeve Njerezore pranë FIX dhe Znj. 
Greta Skendi, Former Manager pranë Sophie Caffe / 
Pjesëmarrës ishin studentët e vitit të dytë Bachelor në 
Administrim Biznesi. 

TBU Mars, 2020 
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Bashkëbisedim në kuadër të lëndës 
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

Udhëhequr nga Elida Motro-Iljazi, themeluese e Emi Coaching 
and Consulting, pedagoge në TBU, te ftuar ishin Znj. Aurela 
Murati, Drejtoresha e Burimeve Njerëzore pranë Alpet 
Albania dhe Z. Geri Lika, themelues i One Click Architects / 
Pjesëmarrës ishin studentët e vitit të dytë Bachelor në 
Administrim Biznesi. 

TBU Mars, 2020 

Bashkebisedim online ne kuader te 
lendes Zhvillim Personal dhe 
Komunikim Ndërpersonal 

Udhëhequr nga Elida Motro-Iljazi, themeluese e Emi Coaching 
and Consulting, pedagoge në TBU, të ftuar ishin z. Eglent Bici, 
bashkëthemelues i Mei Realty dhe z. Paul Johnson, konsulent 
ndërkombëtar në fushën e udhëheqjes dhe zhvillimit të 
biznesit / Pjesëmarrës ishin studentët Master. 

TBU Mars, 2020 

“A do të shkaktojë COVID-19 një 
revolucion në shërbimet 
financiare?” 

Sesion debati online, në formatin Britanik Parlamentar, midis 
studentëve më të talentuar të Programit Kombëtar të Debatit 
nga Junior Achievement. Pjesë e debatit ishte dhe studentja 
Tea Sulo, Mentore e Studentëve pranë Junior Achievement of 
Albania / Sesionin e ndoqën studentë të TBU dhe të interesuar 
të tjerë. 

Junior 
Achievement of 
Albania 

Qershor, 2020 

“Ndikimi i COVID-19 ne Bizneset 
Globale. Si janë përshtatur 
kompanitë? Studimi i dy rasteve 
konkrete.” 

Kevi Begolli, Analiste Investimesh, Burgundy Asset 
Management Ltd, Toronto, Kanada / Pjesëmarrës ishin 
studentë dhe pedagogë të TBU. 

TBU Dhjetor, 2020 
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C. Forum diskutimi Referues/Pjesëmarrës Organizator Koha 

Takim institucional mbi shkëmbimin 

e studentëve dhe stafit akademik 

(International Mobility) dhe 

ndërtimin e kapaciteteve 

institucionale (Capacity Building). 

Në takim morën pjesë përfaqësues nga Universitetit të 
Salentos, Itali, përfaqësues të stafit drejtues të TBU, si dhe Z. 
Artan Hoxha, president i TBU. 

TBU 
Shkurt, 2020 

 


