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Përmbledhje e fushave të ekspertizës 

Me experiencë të lartë (më shumë se 15 vjet) në shërbimin civil, ekperte pranë 
Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, kryesisht në programinin strategjik, 
përgatitjes dhe monitorimit të strategjiseve sektoriale dhe ndërsektoriale, eksperiencë 
të konsiderueshme në përgatitjen e politikave të buxhetimit, duke u ndalur në veçanti 
në analizën e politikave sektoriale, identifikimin e prioriteteve për buxhetim dhe 
përgatitjen e programeve afatmesme të buxhetit në nivel programi dhe institucioni 
qëndror. Përvojë e konsiderueshme në shqyrtimin, analizimin dhe vendimarrjen lidhur 
me politikat ekonomike dhe tregtare të shoqërive aksionare me kapital 100% shtetëror 
që operojnë në fushën e energjisë dhe hidrokarbure. Aftësi të larta në vlerësimin expost 
dhe exante të ndikimit rregullator (RIA), vlërsimin e alternativave të mundshme 
rregulluese,  analizën kosto-përfitim të alternativave, vlerësimin e rrisqeve dhe marrjen 
e vendimeve të vlefshme. Njohuri të shumta në metodat statistikore dhe ekonometrike  
për vlerësimet expost të ndikimit të rregullimit. Eksperincë të konsiderueshme në 
vlerësimin e pasurive të paluajtshme, si vlerësuese e jashtme në disa banka të nivelit të 
dytë. Anëtare prej 10 vjetesh e bordit editorial të revistës “Demografia”. Përvoje të gjërë 
(mbi 13 vjet) në sistemin arsimit të lartë si pedagoge. 
 

Kualifikime akademike dhe profesionale: 

 PhD. (Doktor i Shkencave) në Financë Kontabilitet,  
Universiteti Bujqësor i Tiranës (2016) 

 

 Master i Shkencave në Financë,  
Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik (2008) 

 

 Vlerësuese e Pasurive të Paluajtshme, shkalla e parë 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit (2008) 

Angazhimet në mësimdhënie: 

 BSc. – Hyrje në Ekonomi 
 BSc. – Organizim Drejtim Biznesi 
 BSc. – Metodat e Menaxhimit në Media  
 BSc. – Statistikë e Përgjithshme  
 MSc. – Statistikë e Aplikuar 
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Fusha e kërkimit shkencor:  

 Financë, Vlerësim Impakti Rregullator 
 Statistikë 

Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

 Mars 2005 – në vazhdim 
Eksperte, pranë ish Ministrisë së Industrisë dhe Energjisë sot Ministria e 
Infrastrukturës dhe Energjisë 
 

 Tetor 2004 – Shkurt 2005 
Audit i Brendshëm, në Drejtorinë e Përgjithshme Përmbarimore, në 
Ministrinë e Drejtësisë. 
 

 Janar 2003 – Shkurt  2004 
Kryekordinatore e projektit të CCF, Virginia SHBA  
 

 Mars 1999 – Tetor 2000 
Kryetare e Agjencisë së Privatizimit, dega Tiranë 
 

 Shkurt  1994 – Nëntor 1996 
Shefe e Qarkullimit Monetar dhe e Statistikave në BKT, dega Kukës  

 

 Tetor 2010 –  në vazhdim  
Lektore,  Tirana Business University College 
 

 Tetor 2015 – në vazhdim  
Pedagoge me kohë të pjesshme pranë Fakultetit të Ekonomisë, UT 

Publikime: 

 Articlen on  “ Demografy”  magazine , referring  “ Social Economik development 
on Kules region” (Mimoza Zeneli 2011) 

 Article on  Albanian “ Economic” news paper Tirane,  with subject to   “ 
Economics  crises”, (Mimoza Zeneli 2011) 

 Article on magazine “ Economic and Transition” , about “Competition on banking 
sector” (Mimoza Zeneli 2012) 

 Article on magazine “ The economy and professional training” (M. Zeneli 2012) 
 2nd Redete Conference on Economic Development and Entrepreneurship in 

Transition Economies, October 25-27, 2012, Banja Luka, Bosnia and 
Herzegovina. Title of paper “ Remittances and their effectiveness for poverty 
reduction in Albania” coauthor. 

 Article on Magazine nr.4  “ Economy and Agriculture” article “ The agriculture 
competition” (Mimoza Zeneli 2013) 

 Article on Magazine Nr.1. “ Demografy”  subject “ Socio economic development of  
north region in Albania” (Mimoza Zeneli 2013) 

 MCSER Publishing, Rome-Italy Volume nr.4 with subject “Method for Economic 
Assessment of Regulatory Impact (Ria) in Albania. Avdantages and 
Disadvantages of Economic and Inference Methods” (Mimoza Zeneli 2014) 
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