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Curriculum Vitae 

 

  

  Të dhënat  personale  

Emri/Mbiemri PROGETTO RE-FRESH 

Adresa(t) 08, Rruga e Kavajës, Tiranë, Shqipëri. 

Telefon(at) +355 111222333 Cel: +355 222333444 

E-mail alba.skenderi@fti.edu.al 

Kombësia Shqiptare 

Datëlindja 20.09.1990 

Gjinia Femër  

  
  

Edukimi dhe trainimi  
  

Datat 2011-vazhdim.  

Titulli i kualifikimit që pritet të 
marrë 

Diplomë Bachelor në Inxhinieri Telekomunikacioni. 

Lëndët kryesore dhe aftësitë 
kryesore të përfshira 

Njohuri të përgjithshme në pajisjet elektronike dhe lëndë të profilit natyror. 

                               Emri i shkollës 
 
                                              
                                              Datat 
             
             Titulli i kualifikimit të marrë 
         
          Lëndët kryesore dhe aftësitë 
                      kryesore të përfshira  
 
 
 
                              Emri i shkollës 
                                             
                                             Datat 
 
            Titulli i kualifikimit të marrë 
 
         Lëndët kryesore dhe aftësitë 
                      kryesore të përfshira 
  
                              Emri i shkollës 
 
                        Fusha e punësimit 
 
 

Universiteti Politeknik i Tiranës. 
 

 
 

    2007-2011  
   
  Diplomë e shkollës së mesme. 
   

Njohuri të përgjithshme në lëndë të ndryshme si matematikë, fizikë, kimi, letërsi.  
E kam përfunduar shkollën e mesme me rezultatet e mëposhtme: 

Matematikë Letërsi Anglisht Fizikë Mesatarja 

10 10 10 10 9.72 

 

“Mësonjëtorja Dertliu”. 
 
1999-2007. 
  
Diplomë e shkollës tetëvjeçare. 
 
Njohuri bazë në lëndë të ndryshme si matematikë, fizikë, kimi, letërsi etj. 
 
 
“Naim Frashëri”. 
 

 S’kam eksperiencë pune. 
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Aftësitë dhe kompetencat 
vetjake 

 

  

Gjuhë(t) amëtare Shqip  
  

Gjuhë të tjera Anglisht, Italisht, Spanjisht 

Vetë-vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli europian (*)  Dëgjimi Leximi Ndërveprimi në të 
folur 

Produktiviteti në të 
folur 

 

Anglisht  C2 Shkëlqyeshëm C2 Shkëlqyeshëm C2 Shkëlqyeshëm C2 Shkëlqyeshëm C2 Shkëlqyeshëm 

Italisht  C1 Shkëlqyeshëm C1 Shkëlqyeshëm B2 Shumë Mirë B2 Shumë Mirë B2 Shumë Mirë 

Spanjisht  A2 Shumë Mirë A1 Mirë A2 Shumë Mirë A2 Shumë Mirë A1 Mirë 

  

  

Aftësitë dhe kompetencat 
teknike 

Kam aftësi të mira në përdorimin e programeve të paketës Microsoft Office dhe në 
përdorimin e programeve të paketës Adobe. 

  

Aftësitë dhe kompetencat 
kompjuterike 

1) Gjuhë programimi: C. 

2)  Shumë mirë në Microsoft Office, Adobe. 
 

  

Aftësitë dhe kompetencat 
organizuese 

Si pjesë aktive e senatit të shkollës kam organizuar veprimtari të ndryshme në 
funksion të formimit kulturor dhe qytetar si aktivitetet për festat kombëtare, 
organizimin e aktivitetit kulturor “Sofra Myzeqare”, “Sofra Çame” etj, organizimin e 
“Ditës së urisë” në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, Fier. Aktiviste në organizimin e 
“Ditës së Tokës”, “Ditës së qytetit pa makina” etj. 

  

  
  

Aftësitë dhe kompetencat 
artistike 

 

   Në aftësitë e mia artistike mund të përfshij recitimin, aktrimin, kërcimin. 
   Kam marrë pjesë në konkurse të ndryshme recitimi në qytetin e Fierit. 
   Unë kam qenë edhe pjesë e Parlamentit Rinor Fier dhe qendrës rinore Epoka e Re. 

 

Aftësitë dhe kompetencat 
shoqërore 

    Aftësi të mira komunikuese dhe përshtatëse në mjediset multikulturore. Aftësi  
    organizuese dhe bashkëpunuese. 

 
  

Aftësi dhe kompetenca të tjera    Kam dhënë provimin e gjuhës angleze të cilin e mora me notën B. Kam marr një 
çertifikatë të gjuhës italiane. Gjithashtu jam  trajnuar për qytetari, lidership dhe 
vendimarrje gjatë shkollës verore të organizuar nga qendra rinore Epoka e Re. Kam 
marr trajnime në “Project Design & Management Workshop” nga Peace Corps 
Albania. Jam trajnuar dhe kam qënë disa herë pjesë e debatit rajonal “Karl Popper 
Tournament Debate”. 

.  

  
  

Patenta Unë nuk kam patentë. 
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           Informacion shtesë 
 
 
 
 
 

                                    Preferencat 
 
                                   

                                
                                

                                Olimpiadat  
 
 
           Objektivat për të ardhmen 

Shkolla ime e mesme mban emrin “Mësonjëtorja Dertliu”. Emri mësonjëtorja është      
vendosur në paralelizëm me mësonjëtoren e parë shqipe. Ndërsa Dertliu është 
mbiemri i themeluesve të saj, gjithashtu është një abreviacion i Dituri Energji Risi 
Tolerancë Liri Inteligjence Unitet. 
 
Në kohën time të lirë më pëlqen të udhëtoj, të vizitoj vende me vlera kulturore dhe 
natyrore, më pëlqen të notoj, të luaj shah, të shoh filma dhe të jem në kontakt me 
inovacionet më të reja teknologjike nëpërmjet internetit. 
Gjithashtu më pëlqen që të lexoj biografitë e njerëzve të suksesshëm. 
 

   

   Unë kam marrë pjesë në disa olimpiada matematike gjatë shkollës tetëvjecare. 
 
 

    

   Menjëherë pasi të kem mbaruar studimet tre vjeçare kam dëshirë të vazhdoj studimet 
master në Austri. Gjithashtu do të doja të kthehesha përsëri në Shqipëri për të dhënë 
kontributin tim si inxhiniere telekomunikacioni në adaptimin dhe zhvillimin e 
teknologjisë në vendin tim. 

 

    
  

 


