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FUSHA E PUNËSIMIT    Sektori i Marrëdhënieve me Publikun dhe Promocionit në Universitetin "Fan S. Noli", Korçë 

        EKSPERIENCAT E PUNËS 

15/02/2017–NË VAZHDIM Përgjegjëse e Sektorit për Marrëdhëniet me Publikun dhe Promocionit 

Universiteti "Fan S. Noli", Korçë (Albania) 

-Koordinimi, menaxhimi dhe kontrolli i punës së specialistëve në përbërje të sektorit.

- Pjesëmarrje në zhvillimin/organizimin dhe pasqyrimin e veprimtarive të
ndryshme të zhvilluara nga universiteti, me synim promovimin e Institucionit

- Koordinator  Informimi

-Ideimi dhe publikimi i materialeve të ndryshme (tekste/ fotografi/ filmime) që promovojnë
punën dhe veprimtarinë e Universitetit të Korçës

2010–2017 Kryeredaktore 

Radio-Televizioni Publik Korçë (RTSH KORÇA) 

-Organizimi dhe menaxhimi i punës në Departamentin e Informacionit të RTV “Korça”.

-Koordinimi i gazetarëve për mënyrën e hulumtimit dhe montimit të lajmit.

-Bashkëpunimi me kolegët brenda dhe jashtë redaksisë, si edhe me aktorë të tjerë lokalë, për
të rritur gamën e temave të trajtuara.

-Seleksionimi i lajmeve sipas rëndësisë, menaxhimi dhe hartimi i transmetimit të ditës në
radio e televizion.

-Pregatitja dhe drejtimi i bisedave në emisione me tema të ndryshme në televizion dhe radio

- Folëse në edicionet e lajmeve

2013–2015 Mësuese për lëndën "Module Profesionale" 

Medreseja, Korçë (Albania) 

2002–2009 Gazetare dhe folëse 

Radio-Televizioni Publik Korçë (RTSH KORÇA) 

- Pregatitja e lajmeve në terren

- Folëse në edicionet e lajmeve

-Pregatitja dhe drejtimi i bisedave në emisione me tema të ndryshme në televizion dhe radio

- Përkthim (italisht- shqip) dhe redaktim i lajmeve nga bota për edicionin e lajmeve.

1999–2002 Bashkëpunëtore  

Radio-Televizioni Publik Korçë (RTSH KORÇA) 

- Folëse në edicionet e njoftimeve dhe lajmeve në televizion dhe radio

- Pregatitja dhe drejtimi i bisedave dhe emisioneve me tema të ndryshme
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ARSIMIMI DHE TRAJNIMET 
 

10/04/2013 Master Profesional "Mësuesi në Gjuhë- Letërsi" për arsimin 
parauniversitar 

Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Korçë (Albania) 
Universiteti "Fan S. Noli"  

-Bazat kulturore, psikologjike e pedagogjike të edukimit, mësimdhënie dhe të nxënit, formim akademik 
për profil minor 

 
14/07/2003 Diplomë "Mësuesi për Ciklin e Ulët" 

Fakulteti i Mësuesisë, Korçë (Albania) 

Universiteti "Fan S. Noli" 

Mësuese për Ciklin e Ulët në shkollat 9-vjeçare 

 
AFTËSI PERSONALE 

 
Gjuha amtare 

 

 
Shqip 

 

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT  TË FOLURIT TË 
SHKRUARIT 

 Dëgjim  Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Frëngjisht  Shumë 
mirë 

Shumë 
mirë 

Shumë 
mirë 

Shumë 
mirë 

Shumë
mirë 

Italisht  Shumë 
mirë 

Shumë 
mirë 

Shumë mirë Shumë 
mirë 

    Shumë  
mirë 

Anglisht  Shumë 
mirë 

Shumë 
mirë 

Shumë 
mirë 

Shumë 
mirë 

    Shumë   
mirë 

 

Aftësi organizuese/menaxhuese -Aftësi shumë të mira  komunikuese 

 -Aftësi të mira  bashkëpunuese 

- Aftësi të mira për të menaxhuar punën në grup 

- Aftësi rregullatore në marrëdhëniet me të tjerët 

- Aftësi të mira organizative 

 

Aftësi të lidhura me punën -Aftësi shumë të mira komunikuese, aftësi kjo e përftuar nga një eksperiencë pune më tepër se 
15 vjeçare pranë "RTV" Korça, si edhe prej  përvojës si mësuese pranë Medrese Korçë 

- Aftësi të mira për të përcjellë materialin e përgatitur televiziv dhe radiofonik 

- Aftësi të mira promovimi dhemenaxhimi 

            Aftësi kompjuterike                   - Njohuri të programeve bazë të kompjuterit 
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- Paketa Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

- Njohuri të mira në Adobe Premiere 

Lejë drejtimi B 

     INFORMACION SHTESË 
 

Anëtarësime - Anëtare e Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë prej vitit 2009 e në vazhdim 

- Anëtare e Aleancës Franceze në Korçë prej vitit 2009 e në vazhdim - anëtare e Këshillit Drejtues të 
saj 

 

Konferenca ICLLD , Prishtinë (Kosovë) - 08. 09. 2018 - Certifikatë pjesëmarrjeje  

- Pjesëmarrje në Konferenca dhe Simpoziume Shkencore organizuar në rang Universitetesh brenda 
dhe jashtë vendit 

 

               Kurse/Trajnime - Trajnim 2 mujor nga OMA (Online Marketing Academy) për menaxhimin e rrjeteve sociale duke i  
përdorur ato në funksion promovimi dhe informimi për publikun – çertefikuar 

-“Preparing Albania for EU Accession”- 1st Edition of the European Academy - çertefikuar  

- Trajnimi “Të njohim metodologjinë për monitorimin e respektimit të lirive dhe të të drejtave të 
njeriut në institucionet e shërbimit shëndetësor” (Komiteti Shqiptar I Helsinkit)– Çertefikatë 
Pjesëmarrjeje 

-“Shtypi lokal, fushata vendore 2015 dhe informimi i qytetarëve, 29 Tetor 2014 – Çertefikatë 
pjesëmarrjeje 

-Kurse dhe trajnime të shpeshta nga RTSH dhe Instituti i Medias në fushën e gazetarisë 

 


