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Përmbledhje e fushave të ekspertizës: 

Me eksperiencë 4 vjeçare në rolin e menaxheres së njësisë tregtare nëpërmjet analizave 
dhe metodave statistikore ka ndihmuar kompaninë të parashikojë kërkesën për sezonet 
e ardhshme, përqëndrimin e kompanisë në produktet me qarkullim më të lartë dhe 
marzh fitimi më të madh, analizimin e tregut për përcaktimin e çmimeve dhe 
identifikimin e pakënaqësive të konsumatorit nëpërmjet anketave të shumta dhe 
zbatimin e politikiva të cilat do t’i rregullonin këto pakënaqësi. Mbështetjen e 
studentëve në mënyrë sistematike dhe progresive të zbatimit të njohurive shkencore në 
ekonomi dhe përdorimin e softeve aplikativ si SPSS në punët e tyre kërkimore duke 
përfshirë edhe temën e diplomës.  
 

Kualifikime akademike dhe profesionale:  

 

• Master i Shkencave në Inxhinieri Ekonomike,  
Fakulteti i Inxhinierise Mekanike, Universiteti i Tiranës, (2011) 

 

• Bachelor ne Inxhinieri Ekonomike,  
Fakulteti i Inxhinierise Mekanike, Universiteti i Tiranës (2009) 
 

Angazhimet në mësimdhënie: 

• BSc. – Matematikë e Përgjithshme 
• BSc. – Matematikë e Zbatuar 
• BSc. – Statistikë e Përgjithshme 
• BSc. – Statistikë e Zbatuar   
•  

Fusha e kërkimit shkencor:  

• Statistikë e Aplikuar 
• Matematikë e Aplikuar 
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Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

• Korrik 2016 – në vazhdim 
Asistent Lektor, Tirana Business University College 
 

• Tetor 2016 – në vazhdim 
Pedagoge e ftuar në departamentin SIZ, Fakulteti i Ekonomisë, UT 
 

• Janar 2014 – Shkurt 2016 
Menaxhere dhe Analiste Tregu, Big Market 

 

Publikime: 

• Asistencë në projektet kërkimore të studentëve në fushën e matematikës dhe 
statistikës së zbatuar në kompanitë ku këta të fundit zhvillojnë praktikat 
profesionale. Këto projekte publikohen çdo vit në tekstin Matematika e Zbatuar 
të vitit pasardhës. 

 
• Autore e librit: Titulli: “Në emër të jetës”, Roman. Shtëpia botuese: “Triptik”, 

Vlorë, ISBN:  978-99956-91-33-2 
     
 


