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Europass 
JETËSHKRIM 

Të dhënat vetjake 
Mbiemri / Emri 

Numri Personal i ID: 
PRIFTI, ARTUR  

Adresa P8/12/ Teli samsuri/ 7001l/ Korçë/ Shqipëri 
Telefoni  

 
E-mail arturprifti@rocketmail.com

Nacionaliteti Shqiptar 
Data dhe vendi i lindjes 1990 

Gjinia Mashkull 

  Fusha Profesionale Drejtor i Drejtorisë së Kurrikulave Sigurimit të Cilësisë dhe Kërkimit Shkencor 

Eksperiencat e punës 
Data 29.1.2018 

Pozita që është ushtruar Drejtor i Drejtorisë së Kurrikulave Sigurimit të Cilësisë dhe Kërkimit Shkencor 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
Drejtimi i punës në: 
hartimin dhe zhvillimin e kurrikulave, 
sigurimin e cilësisë, akreditimin institucional dhe programeve të studimit, 
zhvillimin e kërkimit shkencor. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Shëtitorja Rilindasit. 
Data 7.12.2017 

Koordinator Institucional në Universitetin “Fan S.Noli” për akreditimin institucional 
dhe të programeve të studimit  

Lloji i biznesit ose sektorit Institucion i Arsimit të Lartë 
Data 

Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënësit 

 23.1.2017-29.1.2018 
 Përgjegjës sektori, Sektori i Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional 
 Zhvillimi i veprimtarive në kuadër të sigurimit të cilësisë, menaxhimi i grupit të njësisë 
për sigurimin e cilësisë, akreditimi institucional dhe të programeve të studimit 
  Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Shëtitorja Rilindasit. 

Data 
Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënësit 

Lloji i biznesit dhe sektorit 

 20.5.2015-23.1.2017 
 Përgjegjës sektori, Sektori i Sigurimit të Cilësisë dhe Vlerësimit Institucional 
 Zhvillimi i veprimtarive në kuadër të sigurimit të cilësisë, menaxhimi i grupit të njësisë 
për sigurimin e cilësisë, akreditimi institucional dhe të programeve të studimit 
  Universiteti “Fan S.Noli”, Korçë, Shëtitorja Rilindasit. 
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Edukimi dhe Trajnimet  
Data 2013-2015 

Titulli i fituar i kualifikimit “Master i Shkencave” në “Mësuesi për arsimin fillor klasa I-VI” 
Aftësitë profesionale të përfituara Njohuri shkencore të mësimdhënies për arsimin fillor. 
Emri dhe lloji i organizates që ka 

ofruar edukimin dhe trajnimin 
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

Kombëtar 

Data 
Titulli i fituar i kualifikimit 

Aftësitë profesionale të përfituara 
 

Emri dhe lloji i organizates që ka 
ofruar edukimin dhe trajnimin 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

2009-2012 
“Bachelor” në “Cikël i Ulët” 
Njohuri bazë të mësimdhënies për arsimin fillor 
 
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 
 
Kombëtar 

Data 
Emri dhe lloji i organizates që ka 

ofruar edukimin dhe trajnimin 
Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 

ndërkombëtar 
 

2004-2008 
Shkolla e mesme e përgjithshme “Raqi Qirinxhi” 
 
Kombëtar 

Aftësitë personale dhe 
kompetencat 

 

  
 Gjuha amtare SHQIP 

Gjuhët tjera   
Vetëvlerësimi   Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Sipas nivelit europian (*)  Dëgjimi Leximi E folur 
interaktive 

E folur 
produktive 

 

Anglisht   B2  B2  B2  B2  B2 
Italisht   C1  C1  C1  C1  B2 

Aftesitë shoqërore Shpjegoni aftësitë tuaja shoqërore 
 Aftësi të mira komunikimi me kolegët në përmbushjen e detyrave, kryesisht të 

detyrave që lidhen me programet e studimit dhe akreditimin. 
Aftesitë organizative Përvojë e mirë në organizimin e veprimtarisë së drejtorisë duke vepruar kryesisht me 

plane vjetore, plane pune apo plane masash për çdo veprimtari që lidhet me 
kurrikulat, sigurimin e cilësisë dhe kërkimin. 

Aftësitë teknike Kompiuter, printer, fotokopje, skaner, smartborder, videoprojektor etj. 
Aftësitë kompjuterike Microsoft Office (word, excel, powerpoint), prezi, Google forms etj. 
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Të dhëna të tjera (certifikata, 
publikime, projekte, seminare, 
konferenca, çmime) 

Certifikatë pjesëmarrjeje, Minority Rights Academy, 2012. 
Certifikatë Trajnimi,  Work motivation and orientation, TABITA / DORCAS, 2013. 
Certifikatë diplomimi “Diplomuar me medalje ari” 2015. 
Certifikatë pjesëmarrjeje në projektin "ENCHASE", “Sigurimi i Cilësisë në Arsimin e 
Lartë” Koblenz, Gjermani, 2015. 
Certifikatë pjesëmarrjeje në projektin "ENCHASE", “Sigurimi i Cilësisë në Arsimin e 
Lartë” Koblenz, Gjermani, 2016. 
Certifikatë pjesëmarrjeje në simpoziumi “Sfidat e kthimit të shkollave në qendra 
komunitare” Korçë, 2016 
Certifikatë pjesëmarrjeje në konferencën ndërkombëtare ICLLD “Sfidat e mentorimit 
në aftësimin praktik të mësuesve të rinj” Prishtinë, 2018 
Certifikatë pjesëmarrjeje në konferencën e 4-rt ndërkombëtare IRAQ “Treasure map 
and anxiety during tests” Çanakkale, Turqi, 2019. 
Certifikatë pjesëmarrjeje në konferencën ndërkombëtare RAEM “The importance of 
the teaching tools and techniques for students with autism”, Korçë 2019. 

  
 
 
 


