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Italian

Eksperiencat Profesionale
• Viti
• Emri dhe adresae punëdhënësit

2003 - në vijim
Agar srl - Agjensia e Arkitekturës

• Lloji i biznesit ose sektori

Kompania e shërbimeve të arkitekturës

• Pozita që është ushtruar
• Aktivitetet
kryesore dhe
përgjegjësitë

Drejtor
Drejtimi i kompanisë

Edukimi dhe Trajnimet
• Viti
Emri dhe lloji i organizates që
ka ofruar edukimin dhe
trajnimin
• Lëndët kryesore /
Aftesitë profesionale të
përfituara
• Kualifimi
• Viti
• Emri dhe lloji i
organizates që ka
ofruar edukimin dhe
trajnimin
Lëndët kryesore /Aftesitë
profesionale të përfituara
• Kualifimi

2014 - 2017
Universiteti i Firences, program doktorature, “Përbërja Arkitektonike” (cikli
XXIX)
Projektimi Arkitektural dhe Urban.
Hapësira e Pragut. Mësime mbi Udhëtimet në punën e Louis I. Kahn
Doktoraturë në Arkitekturë
1995 - 2003
Universiteti i Venecias Luav, Departamenti i Arkitekturës

Dizajni Arkitektonik dhe Urban.
Titulli i temës: Hapësira e kohës së lirë. Jesolo, midis mirëqenies dhe
kënaqësisë.
MA në Arkitekture (99/110)

• Viti
• Emri dhe lloji i
organizates që ka
ofruar edukimin dhe
trajnimin
• Kualifimi

1989 - 1995
Instituti Teknik për Gjeometri – A. Oriani, Faenza

Diplomë për Teknik Gjeometer (55/60)

Mësimdhënia
mësimdhënie
• Viti
2018 -2019
mësimdhënie
Universiteti
Lënda
Bachelor
Roli

Universiteti i Firences | DIDA
Dizajn Laborator 2 - Interior/ Moduli i Aplikimit të Dizajnit - Interior, Pjesa B
Dizajni industrial
Lektor

Aftesitë
Gjuha amtare

Italisht

Gjuhët e tjera
• Leximi
• Shkrimi
• Të folurit

Aftesitë shoqërore

Aftesitë organizative

Anglisht
Mirë
Mirë
Mirë
Aftësi për të bashkëvepruar me klientët dhe administratat publike. Aftësi pët të
folur në publik dhe në vende zyrtare. Aftësi të mira sintetike dhe ndërmjetësimi
të fituara gjatë studimeve, duke bashkëpunuar me studiot e arkitekturës dhe
duke mbajtur pozicione të bashkëpunimit me stafin e universitetit.

Aftësi për të punuar në grupe. Aftësi të fituara nga puna në studiot arkitekturore,
koordinimi i punës personale me atë të profesionistëve ose teknikëve të tjerë
dhe organizimi i aktiviteteve trajnuese si: punëtori, udhëtime studimore, cikle
konferencash dhe konventash.

Aftësitë teknike

Aftësi për të bërë modele shkallë në materiale të ndryshme (dru, poliplat,
shkumës). Aftësi menaxhimi në hartimin e një projekti arkitektonik në të gjitha
fazat e tij dhe në detajet e duhura. Aftësi për të koordinuar menaxhimin e
skedarëve në të cilët profesionistë të ndryshëm duhet të punojnë njëkohësisht.
Aftësi për të të zhvilluar projekte grafike për industrinë e botimit dhe për të
koordinuar dhe menaxhuar të gjitha fazat e projektimit deri në dorëzimin
përfundimtar.

Aftësitë artistike

Aftësi të mira për vizatim të lirë me teknika të ndryshme.

Aftësitë kompjuterike

Patentë Shoferi

Aftësi kompjuterike: Njohuri të shkëlqyera për WindowsOS dhe MacOsX, për
programet dhe spreadsheets më të rralla për përpunimin e fjalëve (fjalë, faqe).
Njohuri të shkëlqyera për programet Autocad dhe Adobe. Mund të mësoj shpejt
se si funksionojnë softuerët e rinj dhe mjediset e ndryshme.
A, B, BE

