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Curriculum Vitae

Informacion Personal
Emri / Mbiemri
Telefoni(at)
E-mail

Shtetësia
Data e lindjes
Gjinia

DORINA KRIPA
(355) 689010661
dorinakripa@gmail.com
dorinakripa@feut.edu.al
Shqiptare
07.09.1977
Femër

Punësimi i dëshiruar /
Fusha e punësimit
Eksperiencat e punësimit
Data
Roli ose pozicioni i punës
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Faqe 1/5 - Curriculum vitae
Dorina Kripa

2019-vazhdim
Anëtare e Bordit të Administrimit të Universitetit të Shkodrës
Universiteti i Shkodrës, Shqipëri
Universitet publik
2019-vazhdim
Nënkryetare e Komisionit për dhënien e gradës shkencore Doktor
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë, Shqipëri
Universitet publik
2017-2018
Drejtuese projekti
Studimi i perfitimeve ekonomike te TAP ne Shqiperi.
Projekti TAP-INSET

Data
Roli ose pozicioni i punës
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës

2014-vazhdim
Anëtare e Këshillit të FEUT
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë, Shqipëri
Universitet publik
2014 – vazhdim
Titullare e grup lëndës ”Ndërmjetës Financiarë”
Përgatitja e kurrikulave; Koordinim mes programeve mësimore në lëndët e grupit ”Ndërmjetës
Financiarë”, Mbikqyrje të aktivitetit mësimor dhe kërkimor, etj.
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë, Shqipëri
Universitet publik
2014 – vazhdim
Lektore
Zhvillimi i leksioneve/seminareve në lëndët: “Analiza e investimit dhe financimit të Pasurive të
paluajtshme” dhe “Legjislacioni në Pasuritë e Paluajtshme” në nivelin Master, Vlerësim i studentëve;
Punë kërkimore, Udhëheqje shkencore, etj.
Universiteti Ismail Qemali, Fakulteti i Ekonomisë
Vlorë, Shqipëri
Universitet publik
2008 – 2015
Lektore
Zhvillimi i leksioneve në lëndën Investime në nivelin e studimit Bachelor; Vlerësim i studentëve; Punë
kërkimore, etj.
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, dega Sarandë, dega Kukës.
Kukës, Sarandë, Shqipëri
Universitet publik
2006-2009
Staf administrativ në Projektin Tempus

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Krijimi i programit master në manaxhim financiar si dhe organizimi i konferencës ndërkombëtare ICMF
2009 në përfundim të projektit.

Emri dhe adresa e punëdhënsit

Projekti Tempus (bashkëpunim tri palësh: Italian-slloven-shqiptar), Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i
Tiranës

Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
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Universitet publik
2006-2007
Lektore
Zhvillimi i leksioneve në lëndën “Analiza e investimeve” në nivelin e studimit Bachelor; Vlerësim i
studentëve; Punë kërkimore, etj.
Universiteti See, Tetovë, Maqedoni
Universitet privat
1999 – vazhdim
Lektore
Zhvillimi i leksioneve/seminareve në lëndët: “Investime”, “Drejtimi i pasurive të paluajtshme”, “Teoritë
moderne të investimit”, “Këshillim dhe Vendimmarrje financiare”, etj., në nivelin e studimit Bachelor,
Master dhe Shkollë Doktorature; Vlerësim i studentëve; Punë kërkimore-shkencore; Përgatitje e
kurrikulave; Udhëheqje shkencore; etj.

Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Tiranë, Shqipëri
Universitet publik
1999
Specialiste koordinimi
Koordinim i ndihmës së huaj dhe i marrdhënieve me jashtë.
Ministria e Shëndetësisë, Tiranë, Shqipëri
Institucion publik
1999
Specialiste koordinimi part-time
Koordinim i marrdhënieve midis Ministrisë së Shëndetësisë me OBSH.
Organizata Botërore e Shëndetësisë
Institucion jo-fitimprurës

Arsimi dhe trajnimet
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin

2019
Mobilitet për Trajnim në kuadër të Projektit Erasmus
Universiteti i Granadës, Spanjë

2016
Liçensë Profesionale Individuale për Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme
Ministria e Zhvillimit Urban

2016
Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme
Kualifikim pasuniversitar për vlerësimin e pronës, legjislacionin e saj, urbanistikën dhe njohuri mbi
materialet dhe ndërtimet
Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit
Tiranë, Shqipëri
2011
Profesor i Asociuar
Punë kërkimore; Pjesëmarrje në konferenca; Reçensa; Udhëheqje e temave të studentëve në nivelin
Master dhe Doktoraturë, etj.
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Tiranë, Shqipëri
2006
Trajnim “Beyond the Enlargement; The Wider Europe and the New Neighborhoods”
Trajnim në XII CEI International Summer School of Cervia
Summer School of Cervia
Italy

Data

Shkurt 2006

Titulli i kualifikimit të arritur

Doktor (Dr.)
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Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur

Punim dhe mbrojtje Doktorature në ekonomi me temë: “Tregu i Huave Hipotekore dhe Problemet e
Zhvillimit të tij në Shqipëri”
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Tiranë, Shqipëri
2003
Kontabilist i miratuar
Raportim financiar; Standardet e kontabilitetit; Legjislacion; etj.
Instituti i Kontabilisteve te Miratuar

2001
Trajnim i avancuar për mësimdhënie në MBA
Trajnim për përmirësimin e metodave të mësimdhënies në nivel masteri
Universiteti i Nebraskës, Linkoln, Departamenti i Manaxhimit
SHBA
2001
Trajnim në finance
Zhvillim I aftësive të kërkimit shkencor në fushën e finances
Universiteti i Barit, Itali

2000
Kurs informatike në programin profesional Financë-Kontabilitet
Kontabilitet; Analiza financiare; Sisteme informacioni; etj.
Imstitucion arsimor plotësues jopublik

2000
Kurs 2 mujor specializimi në “Ekonomi dhe Financë” dhe “Makroekonomi”

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi

Thellim i njohurive në fushën e financës dhe makroekonomisë

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin

Fakulteti i Ekonomisë Tiranë dhe Staffordshire University Angli
Tiranë, Shqipëri

Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
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1999-2002
Shkollë e studimeve të thelluara pasuniversitare, specialiteti financë (Master)
Thellim i njohurive në fushën e financës
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Tiranë, Shqipëri
1995-1999
Diplomë Financë-Kontabilitet
Investime, Drejtim financiar, Matematikë, Mikroekonomi, Makroekonomi, Menaxhim, Kontabilitet
financiar, Financa publike, Marketing, Bankë, etj.

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë
Tiranë, Shqipëri

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha e nënës

Shqip

Gjuhë të tjera
Vetë vlerësimi

Të kuptuarit
Dëgjim

Niveli Europian (*)

Anglisht
Italisht

Të folurit
Lexim

Ndërveprim folës

Të shkruarit

Prodhim folës

C2

Shumë mirë

C2

Shumë mire

C2

Shumë mirë

C2

Shumë mirë

C2

Shumë mirë

C2

Shumë mirë

C2

Shumë mire

C2

Shumë mirë

C2

Shumë mirë

C2

Shumë mirë

(*) Korniza Europiane e përbashkët e referimit për gjuhët

Aftësi sociale dhe kompetenca
Aftësi organizative dhe
kompetenca
Aftësi teknike dhe kompetenca
Aftësi kompjuterike dhe
kompetenca

Leje drejtimi

Punë në grup dhe delegim kompetencash
Organizim i konferencave të zhvilluara nga Departamenti i Financës, FEUT.
Moderim i seancave të ndryshme të konferencave brenda dhe jashtë vendit.
Aftësi në kryerjen e detyrave dhe bashkëpunimin me anëtarë të tjerë në projekte.

Aftesi shume te mira perdorimi te paketes Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint etj.);
Njohuri shume te mira te Programit Financa 5;
E afte per te perdorur Skaner, Printer, Fotokopje.
Leje drejtimi, kategoria B

Udhëheqje shkencore
2010 - vazhdim
Udhëheqje studentë doktorature në Financë

Punime shkencore Artikuj dhe botime në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare dhe në revista të indeksuara të
njohura.

Tekste dhe monografi:
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•
•
•
•
•

“Investime”, tekst botuar në vitin 2004 (bashkëautore);
“Investime: Teste, problema dhe raste studimi”, tekst botuar në vitin 2006 (bashkëautore);
“Huaja hipotekore dhe pasuritë e paluajtshme, rasti i Shqipërisë”, monografi botuar në vitin 2007;
“Drejtimi i pasurive të paluajtshme”, tekst botuar në vitin 2015.
“Teoria modern e investimeve”, cikel leksionesh, 2017.

