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Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit (për
stafin e instituteve apo qendrave kërkimore)

Bazat e finances, Drejtim Financiar

II. TË DHËNA AKADEMIKE
Studimet universitare

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomise , dega Finance- Kontabilitet- Profili
Finance.
Periudha e studimeve: 1990- 1994

Studimet pasuniversitare
MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë
marrë para vitit 1990)

Viti 2006 kam mare titullin “ Master ne Ekonomi “ me drejtim “ Finance” ne
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomise.

PHD/Doktor i shkencave

Viti 2011, “Doktor i Shkencave” ne Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Ekonomise.
Tema: Probleme te financimit ne mbeshtetje te zhvillimit te ndermarjeve te vogla
dhe te mesme ne vend.

Drejtues: Prof .Dr Beshir Ciceri.
III.TITUJT AKADEMIKË
Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor ( për studiuesit
që kanë punuar para viteve 90)
Docent
As.Profesor
Profesor
IV.BOTIMET( periudha 2009-2015)
1.Monografi shkencore (si autor dhe me
bashkëautor) brenda dhe jashtë vendit
Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda
vendit (shqip dhe gjuhë të huaj)

- Buletini shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” Nr 16. 2009....
“Financimi i SME faktor i rendesishem ne zhvillimin ekonomik te rajonit Korçe”.
- Buletini shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” Nr. 18 2010.
“Analiza dhe vleresimi i politikave aktive ne tregun e punes” .(Bashkautor).

- Ekonomia dhe tranzicioni, Nr 2 (62) , Viti 2010
“Nevoja e orientimit te qarte te NVM ne perputhje me strategjine e zhvillimit
ekonomik dhe social te Shqiperise”.
-

Buletini shkencor i Universitetit “Fan S. Noli”, Viti 2010

“Sfidat e NVM si një faktor kyç në zhvillimin ekonomik të rajonit të Korçës”

Artikuj dhe periodike në revista shkencorë jashtë
vendit

-

Administrim Biznesi. (reviste shkencore
Universiteti i Prishtines. Nr 3, Peje 2011.

shoqerore-ekonomike).

“ Integration of albanian SME, with the global markets and policy responses to
minimize the negative impact of crisis on SME sector”.
-

European Journal of Multidiciplinary Studies. Vol 1, nr 3.

“Evolution of excize (coffe, tobcco and beer) over the years. Its impact on
consumption for the period 2010 – 2015”. (Bashkeautor)
V.PJESËMARRJE NË AKTIVITETE SHKENCORE
(KOMBËTARE & NDËRKOMBËTARE)
Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)
Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)
Pjesëmarrje në aktivitete shkencore kombëtare
(seminare, kongrese, konferenca) si Drejtues
shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues

Pjesëmarrje me referim në aktivite shkencore
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca)

1-st International Conference – Finance 2009 “ Financial challenges
and economic perspektives”. Universiteti i Vlores, 12-15 maj 2009.
“Problems of SME financindg, as a very important element for economic
development”
-

-

Studiuesit shqiptare ne rrjedhat e shkences boterore. Takimi i katert i
Institutit alb-shkenca ‘IASH , Tetove 31/8 – 02/9- 2009”
“The tie between microfinance and remittances and their impact for the economic
developemend of the country.
-

Economic policy and EU integration. Aleksander Moisiu University,
Durres Albania. Qershor 2010
“Economic empowerment of Albania towards SME-s development”.
International Scientific conference on “South Eastern part of Abania
for the Posssibilities &Challenges of Albania and Western Balkal
countries towards the Integration processes. Korce Shtator 2010.
“The development impact of remittances on recipient households
in developing countries (case of Albania)”
-

“The influence of the world financial crisis on the level of the credits with problems
in Albanian Banking System”. (Bashkautor)

Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca)

Pjesëmarrje në aktivitete shkencore
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca)
si Drejtues shkencor ose anetar i bordit drejtues
VI.PJESËMARRJA NË PROJEKTE KËRKIMORESHKENCORE (KOMBËTARE E NDËRKOMBËTARE
Pjesëmarrja në Projekte Kombëtare

USAID Rritje Albania/ Competitive Enterprise Development Project.
“Mbrojtja e pronesise intelektuale dhe reforma ne inspektim” Korce maj 2013.

Pjesëmarrja në Projekte Ndërkombëtare
VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT
NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES SHKENCOR

VIII.PJESËMARRJE SI ANËTAR I BORDIT EDITORIAL
NË REVISTAVE SHKENCORE (KOMBËTARE &
NDËRKOMBËTARE)
IX.ÇMIME KOMBËTARE/NDËRKOMBËTARE PËR
PUNËN KËRKIMORE SHKENCORE, PATENTA TË
REGJISTRUARA BRENDA OSE JASHTË VENDIT
Çmime kombëtare për punën kërkimoreshkencore (autor dhe me bashkautor)
Çmime ndërkombëtare për punën kërkimoreshkencore (autor dhe me bashkautor)

Patenat për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor
të regjistruara brenda ose jashtë vendit

