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EDUKIMI 

 

 

01.09.1972 - 30.06.1976     Shkolla e Mesme e Pёrgjithshme “Dhaskal Todhri” nё Elbasan 

01.09.1976 - 30.06.1980 Shkolla e Lartё e Bashkuar e Oficerёve 

                                          Specialiteti - Gjitharmёsh 

01.10.2005 - 15.07.2006    Akademia e Mbrojtjes “Spiro Mojsiu”,  Kursi i Shtabit tё  

Pёrgjithshёm 

14.05.2007 - 11.08.2007    Programi Ekzekutiv i Studimeve tё Avancuara tё Sigurisё nё 

Qendrёn Evropiane tё Studimeve tё Sigurisё “George C. 

Marshall”, Gjermani  

08.01.2010 - 11.03.2010   Qendra e Trajnimit Ushtarak, Kanada, STANAG 6001(2) 

10.09.2010 - 10.12.2010    Kolegji Rajonal i Mbrojtjes në Akademinë e Mbrojtjes 

 

 

PËRVOJA PROFESIONALE 

 

 

01.11.2017 e në vazhdim Prefekt i Tiranës 

 

2015 - 2017 Pedagoge e jashtme në Akademinë e Mbrojtjes në 

Departamentin e Lidershipit dhe Shkencave Shoqërore; 

pjesëmarrëse në projektin e kuptimit e zbatimit të Rezolutës të 

Këshillit të Sigurisë të OKB “Gratë, paqja dhe siguria”, 

organizuar nga ambasada holandeze dhe suedeze, UN, OSBE, 

2016-2018; lektore në konferencat e CIOR, NATO. 

01.09.2011-01.10.2014  Pedagoge e Sociologjisë Politike në Departamentin e 

Lidershipit dhe Shkencave Shoqërore, në Akademinë e 

Forcave të Armatosura 

01.05.2010 - 01.07.2011   Komandante e Akademisё tё Nënoficerёve “Thomson” 

01.02.2009 - 01.04.2010    Drejtore e Drejtorisë së Inspektimit tё Pёrgjithshёm nё  

Ministrinё e Mbrojtjes 

01.07.2007 - 31.01.2009    Shefe e Sektorit tё Rekrutimit nё Qendrёn e Personel-

Rekrutimit nё  Ministrinё e Mbrojtjes 



16.08.2006 -  30.06.2007     Shefe e Sektorit tё Rekrutimit nё Drejtorinё e Personel-

Organizimit nё Shtabin e Pёrgjithshёm tё Forcave tё 

Armatosura 

01.08.2004 - 01.11.2005    Shefe e Degёs sё Planifikimit Ushtarak nё Komandёn e Forcёs 

Tokёsore 

01.02.2002 - 01.08.2004     Shefe e Degёs sё Personel-Organizimit nё Komandёn e 

Doktrinёs e Stёrvitjes 

01.02.1998 - 01.02.2002     Shefe e Degёs sё Personel-Organizimit nё Brigadёn e Zbulimit 

Elektronik 

01.09.1992 - 01.02.1998    Shefe evidence, specialiste rekrutimi nё Drejtorinë e 

Mobilizimit të Rrethit dhe Drejtorinë e Mobilizimit të Bashkisё 

Tiranё 

01.07.1986 - 01.09.1992    Instruktore nё Sektorin e Pёrgjithshёm nё Ministrinё e 

Mbrojtjes 

01.09.1980 - 01.09.1984    Komandante kompanie nё Shkollёn e Mesme Ushtarake 

“Skёnderbej” 

 

 

VEPRIMTARI 

 

 

Lektore e jashtme nё vitin akademik 2004-2005, nё Universitetin Ushtarak “Skёnderbej”, 

“Lidershipi, vlerat morale të tij, teoritë mbi lidershipin”. 

 

Lektore e jashtme nё vitin akademik 2009-2010, në Akademinë e Mbrojtjes në 

Departamentin e Udhëheqjes Ushtarake dhe të Menaxhimit të Mbrojtjes.  

 

Prej 1 shkurtit 2011 deri në 2017 gjithashtu në krye të Shoqatës së Grave në Forcat e 

Armatosura Shqiptare për implementimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të 

OKB-së, “Gratë, paqja dhe sigurinë”. 

 

Përfaqësuar për dy vjet, në muajin maj në 2011 dhe 2012, si delegate kombëtare në 

Konferencën vjetore të Komitetit të Perspektivës Gjinore të NATO-s në Shtabin e NATO-s, 

në Bruksel dhe referuese në emër të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë për 

problemet gjinore. 

 

Zgjedhur anëtare e komisionit CIMIC (Marëdhëniet Civilo-Ushtarake) të CIOR 

(Konfederata e Ushatarakëve në Rezervë në NATO), që nga viti 2015 deri në vitin 2017. 

 

Zgjedhur anëtare e Bordit Drejtues të Shoqatës Kombëtare të Ushtarakëve në Rezervë të 

Shqipërisë deri në vitin 2017. 

 

Lektore në konferencën për rolin, menaxhimin e funksionimin e sistemit rezervist në vendet 

e NATO-s, në tetor 2011 në Tiranë dhe në tetor 2012 në Selanik, Greqi. 

 

Drejtuese paneli e referuese në konferencën në Stokholm, prill 2011“Për integrimin gjinor 

në sektorin e sigurisë e mbrojtjes dhe roli i problemeve gjinore në transformimin e 

mbrojtjes”, organizuar nga Konsorciumi i Akademive të Mbrojtjes e Institutet e Studimeve të 



Sigurisë e Mbrojtjes si dhe Qendra e Kontrollit Demokratik të Forcave të Armatosura në 

Gjenevë. 

 

Drejtuese paneli e referuese në konferencën shkencore të organizuar nga Shoqata e 

Atlantikut në bashkёpunim me Ministrinë e Jashtme në Athinë, Greqi, dhjetor 2012. 

 

Lektore në konferencën për rolin, menaxhimin e funksionimin e sistemit rezervist në vendet 

e NATO-s, në tetor 2013 në Bukuresht, Rumani me temë “What kind of reserve forces will 

Albania need in the future”.  

 

Lektore në konferencën “Crisis management models and CIMIC” për rolin, menaxhimin e 

funksionimin e sistemit rezervist në vendet e NATO-s,  në tetor 2014 në Opatija, Rijeka, 

Kroaci me temë: CIMIC “The role of the NGO in civil-military relations with focus on 

reserve forces”. 

 

Lektore e CIOR, NATO, në konferencën për konceptin e cyber terrorism, mbajtur në 

Chianciano Terme, Siena, Itali, viti 2016. 

 

Lektore në konferencën për kuptimin dhe zbatimin e Rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurisë 

të OKB, “Gratë, paqja dhe siguria”, viti 2017. 

 

 

KUALIFIKIMI 

 

 

1. Studime në nivelin e tretë të Doktoraturës 2010-2013, në Departamentin e Udhëheqjes 

Ushtarake dhe të Menaxhimit të Mbrojtjes, në Akademinë e Forcave të Armatosura (në 

proces).   

2. “Akademia e lidershipit, fuqizimi i gruas në vendimmarrje”, 1 vit në Fakultetin e 

Filologjisë, Tiranë, organizuar nga Instituti për Demokraci në Washington, 2011-2012. 

3. Kurse e seminare, konferenca brenda e jashtë vendit pёr problemet e burimeve 

njerëzore, personelit, organizimit, planifikimit, rekrutimit, arsimimit, rezervistёve, 

barazisë gjinore, nё SHBA, Kanada, Mbretërinë e Bashkuar, Itali, Austri, Gjermani, 

Belgjikë, Suedi, Kroaci, Greqi, Turqi etj., në periudhën 1994-2017. 

4. Kurs pёr menaxhimin e burimeve njerëzore dhe logjistikёn nё Institutin e Mbrojtjes nё 

Holandё, 5 javё, 1999. 

5. Kursi i Filozofisë 2 vjeçar, me shkëputje nga puna, 1984-1986. 

 

 

GJUHЁ E HUAJ   
 

 

Anglisht  Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhёve tё Huaja, viti 2010, nota 9; Niveli 

3-3-3-2 STANAG – NATO,  në Qendrën e Gjuhëve të Huaja në Komandën e 

Doktrinës e Stërvitjes, viti 2009; TOEIC, niveli C1 viti 2012. 

 

Rusisht Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, viti 2009.  

 



TË TJERA 

 

Kontribut me shkrime tё ndryshme nё shtypin ushtarak nga viti 1990-2017 pёr probleme 

tё organizimit, tё rekrutimit, të arsimimit, të burimeve njerëzore, tё informacionit, probleme 

sociale, tё planifikimit ushtarak, tё inspektimit tё pёrgjithshёm, të barazisë gjinore, si dhe 

botime në revista e konferenca si vijon: 
 

1. “Lidershipi, vlerat morale të tij, teoritë mbi lidershipin”, botuar nga Qendra e Shtypit, 

Botimeve dhe Përkthimeve, viti 2006 në “Tekst mësimor i shkencave Ushtarake”. 

2. “Roli i faktorit moral në vendimmarrje”, Revista Mbrojtja, Dhjetor 2008, organ i 

Ministrisë së Mbrojtjes. 

3. “Historia e betejës së Vaterlosë”, Revista Mbrojtja, qershor 2009. 

4. “Konceptet e sistemet e drejtimit të inspektimit të përgjithshëm”, Revista Mbrojtja, 

korrik 2009. 

5. “Integrimi i perspektivës gjinore si një pjesë natyrale e organizatave ushtarake dhe 

operacioneve ndërkombëtare”, në revistën teoriko-shkencore të Komandës së Doktrinës e 

Stërvitjes, qershor 2011. 

6. “Information age: Toward Cyber terrorism”, botuar në revistën periodike teoriko-

shkencore “The Heritage”, të Universitetit Ndërkombëtar të Strugës, Nr. 6, 2011. 

7. “Gender and Defence Transformation”, botuar në Conference Report, Stokholm, 18-20 

prill 2011, “Transforming national structures, sustaining international operations”, në 

Akademinë e Mbrojtjes suedeze në Stokholm. 

8. “Lidershipi dhe roli i tij në procesin krijues”, revista teoriko-shkencore e Universitetit 

Ndërkombëtar të Strugës, 2011. 

9. “Edukimi për paqen, rruga për forcimin e sigurisë në rajonin Euro-Atlantik”, botuar 

në Conference Report, Bruksel, shtator 2011. 

10. “How can gender make a difference to security”, botuar në Conference Report, NATO 

HQ Brussels, 22-25 May 2012 “Effects of armed conflicts to a society”. 

11. “Reserve and roster concept in the Albanian Armed Forces”, botuar në Conference 

Report, Greece, tetor 2012. 

12. “Koncepti i perspektivës gjinore në Forcat e Armatosura në këndvështrimin 

social”, lektim në konferencën shkencore të organizuar nga Shoqata e Atlantikut në 

bashkëpunim me Ministrinë e Jashtme në Athinë, Greqi, dhjetor 2012. 

13.“Reserve officers’ role in building and maintaining global peace”, lektim në Rumani, 

Bukuresht, tetor 2013. 

14. “Ushtarakët në rezervë dhe roli i tyre si simbol i paqes”, botuar në revistën teoriko-

shkencore të Komandës së Doktrinës e Stërvitjes, dhjetor 2012. 

15. “Gjinia dhe roli i saj në procesin e vendimmarrjes në operacionet në mbështetje të 

paqes”, botuar në revistën teoriko-shkencore të Institutit të Studimeve të Inteligjencës dhe 

Sigurisë, mars 2013. 

16. “Dimensioni i shkencave shoqërore në formimin e lidershipit në Forcat e 

Armatosura”, botuar në revistën teoriko-shkencore të Akademisë Forcave të Armatosura 

“55 vjet AFA, 10 maj 1958 - 10 maj 2013”, maj 2013. 

17. “Roli i lidershipit në kuptimin e zbatimin e procesit gjinor në Forcat e 

Armatosura”, botuar në revistën teoriko-shkencore të Komandës së Doktrinës e Stërvitjes, 

shtator 2013. 


