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INFORMATAT 
PERSONALE 

Monika Thimo 

Rr. "Vasil Trebicka", Lagjia 3, Nr.3, 7001 Korçë (Albania) 

 monikashano@gmail.com 

EKSPERIENCAT E 
PUNËS 

05/2012– Aktualisht Specialiste e projekteve 
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë (Albania) 

- Hartimi dhe menaxhimi i projekteve të Universitetit
- Aplikimi dhe menaxhimi i projekteve kombëtare dhe ndërkombëtare
- Monitorimi i performancës dhe arritjeve
- Dhënia e informacionit dhe mbështetjes teknike stafit akademik në projekte
kërkimore

09/2007–05/2012 Specialiste e monitorim vlerësimit 
Projekti i USAID  "Konkurueshmëria e Bujqësisë Shqiptare" - Zyra Rajonale 
Korçë (Albania)  
- Monitorimi i performancës së klientëve të projektit dhe arritjeve të tyre
- Organizimi i seminareve, konferencave dhe trajnimeve në përputhje me nevojat e
klientëve
- Identifikimi i indikatorëve dhe mënyrave të matjes së ecurisë së projektit
- Përgjegjëse për prokurimet në zyrën rajonale të Korçës

03/2003–07/2007 Eksperte turizmi dhe përgjegjëse për marrëdhëniet me publikun 
Projekti i GTZ  ”Promovimi i biznesit privat në Rajonin e Korçës dhe Pogradecit”, 
Korçë (Albania)  
- Hartimi i nevojave specifike për mbështetjen e turizmit në rajon
- Organizimi dhe implementimi i aktiviteteve në fushën e turizmit
- Organizimi i aktiviteteve të rregullta promovuese për projektin
- Përgjegjëse për prokurimet dhe financat në zyrën rajonale të Korçës
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EDUKIMI DHE 

TRAJNIMET   
 

 

 

 

 

 

                03/2003–09/2003 Koordinatore Projekti  
Projekti i GTZ  ”Promovimi i biznesit privat në Rajonin e Korçës dhe Pogradecit”, 
Korçë (Albania) 
  
- Planifikim afatgjatë dhe afatshkurtër i aktiviteteve të projektit   
- Monitorimi dhe vlerësimi i punës së projektit 
- Organizimi dhe implementimi i aktiviteteve të projektit  
- Përgjegjëse për prokurimet dhe financat në zyrën rajonale të Korçës  
- Përgatitja e raporteve mujore për drejtuesit e GTZ  

01/2002–02/2003 Gazetare 
TV Kristal +, Korçë (Albania)  

2012–2014 Master Shkencor në Financë  
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë (Albania)  

1997–2001 Diplomë në Gjuhën Angleze   
Universiteti "Fan S. Noli", Korçë (Albania)  

1993–1997   
Shkolla e mesme "Themistokli Gërmenji",  Korçë (Albania)  

09/2005–05/2006 Certifikuar si Audit i brendshëm dhe Menaxher Cilësie    
DGQ - Gjermani 

03/2006–10/2006 Menaxhimi i riskut / Planifikimi strategjik dhe organizimi /  
Normat e EU  

 

WIFI - Austri 

09/2014 
 
 
 

Certifikuar si "Oral Examiner" për provimet e "Pearson Test of 
English" 
International Studies Institute  
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AFTËSITË PERSONALE 

DHE KOMPETENCAT    
 

 

 
INFORMACIONE  

SHTESË    
 
 

 

06/2014 Certifikatë - Elementët kryesorë të SME-ve  të suksesshme  
LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE 

10/2013 Certifikatë - Përmirësimi i lidhjeve mes industrisë dhe edukimit   
LA FONDATION POUR LA FORMATION HOTELIERE 

Gjuha amtare  Shqip 
Gjuhë të tjera  Anglisht - shkëlqyer, Italisht - rrjedhshëm  

Aftësitë komunikuese  -   Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe me gojë  
-  E aftë të punoj me limite kohore 
-  E aftë në prezantimet me shkrim dhe me gojë  
-  E trajnuar të punoj ne grup 
-  E aftë të komunikoj profesionalisht me njerëzit në të gjitha nivelet organizative  

Projektet  Person kontakti për Erasmus + Programme - Key Action 1 - Mobility for learners 
and staff  - University of Economics Varna, Bullgari   
 "Enchasing Albanian system of quality assurance in higher education: Application 
of the process and outcome based methodology". 
TEMPUS  
Prezantim  në konferencën ndërkombëtare  " Çdo fëmijë ka të drejtën e edukimit 
cilësor ". 
Save the Children dhe Ministria e Edukimit 

 
 


