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Emri / Mbiemri
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Ilir Mehmeti
Rr: Osman Myderizi, Godina 6, Hyrja 3, Apt.30, 1019 Tiranë, Shqipëri.
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Celular:
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Fax
E-mail
Shtetësia
Data e lindjes
Gjinia

ilirm2014@gmail.com
Shqiptare
04 Nëntor 1957
Mashkull

Punësimi i dëshiruar / Antar bordi i administrimit te Universitetit “Fan Noli” Korce
Fusha e punësimit Projekte zhvillimi bujqesor e rural, edukim dhe keshillim bujqesor, politikeberje dhe zhvillimi ekonomik
Eksperiencat e punësimit
Data

10 tetor 2016 dhe në vazhdim

Roli ose pozicioni i punës Specialist kerkues ne sektorin e Prodhimit te Farerave, Drejtoria e teknologjive Bujqesore
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Identifikim, testim, përshtatje e futje në praktikat bujqësore, të metodave dhe materialeve të reja;
Përgatitje e paketave teknologjike për kulturat bujqësore kryesore;
Kërkime e testime në ferma bujqësore për problemet e ngritura nga fermerët e rajoneve përkatëse;
Prodhimin e hallkave të larta të disa lloje farërash të certifikuara;
Trajnime për specialistë të bujqësisë, fermerë, studentë të shkencave bujqësore e të tjerë të interesuar;
Sigurim të ekspertizës teknike për strukturat e shërbimit këshillimor dhe fermerët;
Demonstrim të teknologjive të reja të kultivimit të kulturave bujqësore;
Përgatitje dhe publikim të materialeve divulgative për specialistët e bujqësisë dhe fermerët;
Mbështetjen me të dhëna politikëbërjeje të Ministrise të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në fushën e
bujqësisë, ushqimit dhe zhvillimit rural.
Emri dhe adresa e punëdhënsit

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Fushë-Krujë

Lloji i biznesit ose sektori Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Institucion publik
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

Shtator 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
Pedagog i jashtëm ne Fakultetin e Bujqësisë dhe të Mjedisit
Mesimdhenia e kursit te plote (leksione, ushtrime dhe seminare) te lendes se Eksperimentimit ne
Bujqesi me masterin shkencor te prodhimit bimor, hortikultures dhe mbrojtjes se bimeve
Universiteti Bujqesor Tirane, Fakulteti i Bujqesise dhe Mjedisit, departamenti i Prodhimit Bimor
Ministria e Arsimit dhe Sportit, Institucion publik
Nentor 2014 – Gusht 2016
Keshilltar per zbatim projekti bujqesor

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Pergatit planin e veprimtarive te projektit te kultivimit te grurit ne Gjakove-Kosova; ndihmo grupin e
fermereve te drithrave me keshillim agronomik pergjate vitit bujqesor nga mbjellja ne korrje e depozitim
te drithit; identifikon ofruesa vendore te sherbimeve bujqesore per punimet ne : si plugimi i tokes, hedhja
e plehrave baze, mbjellja mbrojta e grurit nga demtuesit dhe semundjet, metodat e reja te plehrim
plotesues dhe gjethor, inputet e reja bujqesore dhe teknikat e tyre, organizimi i disa seminareve trajnues
para sherbimeve kryesore, mbajtjen e kontakteve te rregullta me autoritetet kombetare dhe donatoret,
kontrolli i cilesise se drithit per buke dhe marketingut me pakice e shumice te drithit.
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

Mercy - USA , Tirana- Albania
OJF per perkrahje zhvillimi ne zona te varfra
Tetor 2013 – Nentor 2015
Specialist i zinxhirit te vleres per kulturat kryesore bujqesore
Identifikimi dhe zgjedhjen e fermereve vendas/ klienteve te agrobizneseve/ partnereve nenkontraktues per kryerjen e nje serie nderhyrjesh te reja agronomike dhe ekonomike te planifikuara ne
kulturat qe sjellin te ardhura per te rritur prodhimin, rendimentet dhe cilesine e tyre, nderkohe qe
synohet ulja e kostove te tyre te prodhimit. Hartimi i planeve dhe veprimtarive te keshillimit bujqesor;
ndihma teknike per shoqatat e agro-bizneseve; identifikimi i ofruesve vendas te sherbimeve bujqesore
dhe nen-kontraktimi sipas detyrave te punes per kulturat para-sjellese (perimet ne serra dhe fushe te
hapur, ullinjte per ngrenie dhe per vaj, agrumet, bimet mjekesore), gjetja e teknologjive te reja per to,
e lendeve te para te nevojshme (fara, plehra, makineri e pajisje) dhe teknikave te perdorimit te tyre,
lehtesimi dhe dhenia e moduleve trejnuese te shumellojshme per fermeret e rritur, pjesemarrja e nxitja
e produkteve te tyre ne panaire bujqesore rajonale, kombetare, nderkombetare si dhe mbajtja e
perditesimi i kontakteve/gjetjeve/arritjeve me zyrtare vendas ne qarqe dhe ministri si dhe me dhurues
te tjere te ketyre fushave te zhvillimit bujqesor e rural ne vend.
Albanian Agriculture Competitiveness Lushnja (AAC L) Rr. Skenderbej,Pallati Aris04, Fier Shqiperi.
OJF per perkrahje zhvillimi bujqesor me kulturat fitimprurese zona me prodhuese te vendit
Shtator 2011 – Mars 2013
Ekspert lokal: Planet e Biodiversitetit te Margegaj dhe Bujan (PK Valbone), Prizren (PK Sharr)

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Qendra Europiane per Mbrojtjen e Natyres, ECNC Hollande, si qender ekspertise europiane e pavarur
per biodiversitetin e zhvillimin e qendrueshem perhap qasjen e integruar per token e ujin dhe nxit
nderveprimin midis shkences, shoqerise dhe politikes. ECNC dhe REC kryen hartimin ne 8 bashki te
vendeve te Ballkanit Perendimor te Planeve te vet te veprimit per Biodiversitetin vendas (Local
Biodiversity Action Plans (LBAP). Roli i ekpertit si pike kontakti per tre komunat ne Shqiperi e
Kosove ishte pergatitja e Planeve vendore te Veprimit per Biodiversitetin ne Margegaj dhe Bujan (Shqiperi) dhe
Prizren (Kosova) perfshire hartimin e drafteve, diskutimin me komunitetet vendase, miratimi ne keshillat komunale
per here te pare te LBAPs ; keshillim / mbeshtetje/ feedback per tre stafet e komunave me lart dhe dorzim i 3
dokumentave te shkruara te PVBL ne cilesine e duhur dhe ne kohe; duke udhehequr organizmin e takimeve me
gjithe palet e interesuara, workshops/punetorive ose cdo tip mbledhje ne lidhje me PVBL; si dhe ndihme ne
mbledhjen/shoshitjen/perzgjedhjen e investimeve pilot me te mira te zbatueshme (feasible), duke filluar zbatimin e
PVBL ne praktike bazuar ne kompletin e kritereve te parapara nga projekti SEE BAP II.
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës

European Centre for Nature Conservation, PO Box 90154 5000 LG Tilburg the Netherlands
ECNC’s head office is in Tilburg, the Netherlands Chamber of Commerce registration nr: 41 15 67 42
Tetor 2008 – Qershor 2011
Keshilltar i Larte per Zhvillimin Rajonal, Rural e Bujqesor

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Zhvillimi i Zinxhirit te Vleres ne disa filiera kulturash bujqesore permes veprimit kolektiv vertikal dhe
horizontal me thesk forcimin e sherbimeve te zhvillimit te biznesit dhe krijimin e mjedisit per veprimtarite
e sektorit privat ne keto filiera me synim per te siguruar rritjen e te ardhurave, te prodhimit dhe te
punesimit per fermeret dhe sipermarrjet e vogla dhe te mesme.
Vleresimin e veprimtarive te projektit perfshi shtimin e njohurive te aktoreve lokale perfshi futjen e
qasjes europiane te grupeve te veprimit lokal (LEADER, LAG) permes trajnimeve te nevojshme ne
qarqet Korce, Tirane, Diber, Kukes dhe Shkoder.
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data

SNV Albania, Tirane
Organizata Hollandeze per Zhvillim
Shtator 2007- shtator 2008

Roli ose pozicioni i punës

Oficer Ekstensioni / Keshillimi Bujqesor

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Pergjegjesite jane ndertimi i kapaciteteve te prodhuesve per te rritur produktivitetin ne nivel ferme,
konkurrueshmerine ne kosto, manaxhimin pas –vjeljes duke i lidhur fermeret me tregjet prodhuese.
Te drejtoje ekstension bujqesor per fermeret dhe grupet e prodhuesve ne rajone brenda prodhimeve dhe
kulturave te perzgjedhura (perimet e serres me vlere te larte, bostanet, pemet frutore dhe ullinjte, etj).
Te ndihmoje ne zbatimin e Planeve te Zhvillimit te Produkteve ne rajonet e rritjes se ullirit dhe zone VeriPerendimore te Shqiperise (qarqet Berat, Vlore, Fier, Lezha, Shkodra).
Te sherbeje si pike e drejtperdrejte kontakti per informacion te ri, ide, dhe teknologji te reja midis
programit AAC dhe fermereve dhe grupeve te tyre prodhuese ; Te zbatoje Praktikat me te mira
Bujqesore (GAP); Te mbaje te dhena te sakta per manaxhimin e fermave dhe zbatoje procedurat;
Te marre pjese ne zgjedhjen e administrimin e granteve te vogla, perfshi vleresimin e propozimeve,
ndjekjen e rezultateve, mbylljen e tyre, dhe asistimin e mbikqyrjes se tyre administrative ; Te rishohe dhe
te analizoje parashikimet e buxhetit per lejueshmerine, ndarjen e fondeve, aresyetimin dhe
qendrueshmerine e tij; Te vleresoje kerkesat per rrjedhjen e parase cdo jave per fermen / sipermarrjen
bujqesore; Te monitoroje performancen e perfituesit te zgjedhur te grantit dhe arritjen e synimeve te tij;
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës

Konkurrueshmerise te Bujqesise Shqiptare, AAC/DAI, Tirane (USAID project)
USA, International business development consultants
Janar 2006 – Korrik 2007
Manaxher Kombetar i Njesise se Zbatimit te projektit (PIU) Tirana

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Vendos rregullat e procedurave te zyres se zbatimit te projektit SASA (PIU) dhe stafin e saj (kooperim
me FiBL) ; Perfaqeson projektin me palet e treta sit e kerkohet dhe siguron bashkepunimin e partnereve
lokale shqiptare; Nenkontrakton, mbikqyr dhe koordinon partneret e SASA (BioAdria, Albinspekt,
BioMarketing Unit) per detyrat respektive te caktuara per to; Manaxhon pergatitjen e kontratave per
sherbimet dhe kryerjen e tyre (mandatet per partneret dhe konsulentet); Mbeshtet partneret e projektit
me ngritjen organizative, administrimin financiar, rregullat e operationeve, etj; Monitoron dhe kontrollon
zbatimin e detyrave te dhena per organizatat partnere vendase te projektit;
Pergatit dokumentacionin per dhe organizon takimet e Komitetit Drejtues te projektit SASA dhe vepron
si Sekretariat i projektit; Informon FIBL per gjendjen perkatese te zbatimit te projektit, rreth partnereve te
tij, mjedisit ne vend etj; mbeshtet FIBL ne planifikimin /vleresimin e veprimtarive duke dhene keshille per
kushtet ne vend per kuadrin dhe kontaktet; Pergatit planet operacionale dhe buxhetet per veprimtarite e
projektit; kontrakton, mbikqyr dhe drejton punen e administratorit financiar dhe te eksperteve te tjere
teknike te stafit te PIU-t; Pergatit raportet periodike narrative dhe financiare te projektit SASA, etj.
Emri dhe adresa e punëdhënsit Mbeshtetje per Bujqesine e Qendrueshme ne Shqiperi - SASA PIU,
Forschungs Institut fur Biologischen Landbau, Switzerland (SDC funded project)
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës

Switzerland, agro-business development consultants
Janar - Dhjetor 2005
Koordinator Kombetar i Projektit: Forcimi i tregetimit te mishit te bagetive te imta

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Te ndihmoje vazhdimisht Manaxherin Nderkombetar ne koordinimin e zbatimit te projektit;
Te lidhe/vendose, mbaje, e te perfaqesoje marredheniet e projektit me grupet e interesit kyc te tij,
perfshire ketu Ministrine e Bujqesise dhe te Ushqimit, Ministrine e Ekonomise dhe te Tregetise, Keshillat
e Qarqeve ne zonat e projektit (Korce, Gjirokaster, Vlore), perfaqesuesit e kommunitetit nderkombetar,
te blegtoreve e fermereve, tregetaret, perpunuesit dhe shoqatat e tyre; Te lidhe dhe te koordinoje inputet
e stafit te eksperteve kombetare dhe nderkombetare te projektit; Te koordinoje aktivitetet e projektit me
zyrat rajonale dhe te promovoje projektin me insitucione te ndryshme te vendit; Te mbeshtete
manaxherin nderkombetar te projektit ne draftimin e raportit te fillimit te projektit, te progres raporteve
dhe te raporteve pefundimtare te projektit; Te jete Sekretari i Komitetit Drejtues te Projektit dhe te
pergatite e mbledhe takimet periodike dhe te rregullta, te pergatise procesverbalet e tyre (minutes) dhe
t’ia dergoje ato te gjithe antareve; si dhe Pergjegjesi te tjera si te jete e nevojshme per te siguruar
drejtimin e mire dhe permbushjen e sukseshme te projektit.
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data

Programi i qeverisjes lokale /LGP, UNDP Albania
United nations development program
Prill 2003 - Janar 2005

Roli ose pozicioni i punës Oficer programesh aftesimi/trajnimi aktoresh ne fushen e bujqesise dhe qeverisjes vendore

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Te vendose kontakte pune me projektet e tjere te USAID, organizatat e tjera te donatoreve dhe
organizatat vendase mikpritese te tyre per te identifikuar nevojat e trajnimit dhe kandidatet per traijnim
brenda kuadrit te objektivave strategjike te USAID-it;
Te siguroje qe aplikante te kualifikuar te plotesojne formularet e percaktimit qe artikulojne objektiva
trajnimi te kapshme dhe planet e veprimit dhe te zbatimit te tyre pas kthimit ne atdhe e vendet e punes;
Te pergatite gjithe dokumentacionin perkates per Programet e Zbatimit te Trajnimeve, te siguroje
mbajtjen e te dhenave ne te gjitha programet dhe korrespondencen, te mbaje database TraiNet te
perditesuar
Te manaxhoje te gjitha detajet qe kane te bejne me rekrutimin dhe perzgjedhjen e kandidateve perfshi
organizimin dhe ndjekjen e testimeve ne Anglisht, te beje intervistat, te mbaje kontakte te
vazhdueshme me kandidatet, komunikimin me stafet e SHBA apo stafet trajnuese te vendeve te Treta,
rakordimin financiar te buxheteve, te perktheje dokumentat kritike te programeve, te draftoje histori te
sukseshme per programet e plotesuara per zhvillimin bujqesor, rural dhe qeverisjen vendore.
Emri dhe adresa e punëdhënsit World Learning / Albania, Participant Training Project (USAID funded project)
Lloji i biznesit ose sektori

Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

World Learning is a nonprofit organization empower people and strengthen institutions through
education, sustainable development, and exchange programs
Shtator 2000 - Mars 2003
Drejtor ekzekutiv i shoqates se agrobiznesit, - vajit te ullirit ne Shqiperi, AOA
Ngritje, aftesim, forcim dhe permiresimi i kapacitetit te shoqates se Vajit Ushqimor -AOA-s per te
ofruar sherbime qe ndihmojne ne rritjen e efikasitetit dhe te prodhimit te ketij agrobiznesi,vecanerisht
ne promocionin e eksportit te vajit te ullirit shqiptar. Hartimi i strategjise, objektivave dhe i planit te
veprimit te AOA ne bashkepunim me bordin e saj. Zhvillim i mardhenieve me ministrite, donatore
vendas dhe te huaj, OJQ te ngjashme per te shtuar sherbimet per antaret mbi nje baze konkuruese
tregu, sugjerime per perimiressimin e leghjislacioni per vajin e ullirit ekstra te virgjer te ullirit.

Emri dhe adresa e punëdhënsit Projekti Mbeshtetje e Shqoatave te Agrobiznesit ne Shqiperi - IFDC/ AAATA, (USAID project)
Lloji i biznesit ose sektori

IFDC in USA, International agro-business development consultancies

Data Mars – Shtator 2000
Roli ose pozicioni i punës Specialist i komponentit te farave bujqesore
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Pergjegjes per formulimin e aktiviteteve te komponentit te fares (2001-2004) ne fushen e forcimit dhe
te perafrimit institucional e ligjor me organizma homologe te farerave ne Europe dhe bote, mbeshtetjen
e zhvillimit te sipermarrjeve private e publike te farerave bujqesore dhe integrimit te vendit me biznesin
europian e boteror te farerave cilesore.
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data
Roli ose pozicioni i punës
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë

Ministria e Bujqesise, Projekti i Sherbimeve Bujqesore, ASP, financuar Banka Boterore
Institucion publik
Qershor 1999 – Janar 2000
Konsulent Kombetar - Njesia e Koordinimit te Emergjences te FAO-s, Shqiperi (FAO/ECU)
Pergjegjes per identifikimin e grupit te perfituesve dhe kerkimi i kooperimit me organizatat e perfshira
ne dhenien e ndihmes humanitare, te njihen nevojat per inpute te popullsise se prekur, te vleresohen
veshtiresite lokale per marrjen ne dorzim, ruajtjen dhe ri-shperndarjen e inputeve qe do te jepen nen
programet e ndihmes humanitare per sektorin bujqesor, te vleresoje dhe te tregoje disponueshmerine
ne vend dhe pershtatshmerine e inputeve per prokurim, duke perfshire identifikimin e burimeve me
vitale te furnizimit, te kerkoje dhe te jape ne shtrirjen maksimale te mundshme, bashkepunimin midis
Autoriteteve lokale, agjensive te OKB dhe OJQ-ve te perfshira ne veprimtari bamiresie.

Emri dhe adresa e punëdhënsit FAO, Organizata e Ushqimit dhe Bujqesise e Kombeve te Bashkuara, 00100 Rome – Italy.
Lloji i biznesit ose sektori United nations organization
Data
Roli ose pozicioni i punës

Shtator 1998 – Qershor 1999
Koordinator i Ekstensionit Bujqesor, Rajoni Korce.

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Pergjegjes per aktivitetet e sherbimit keshillimor bujqesor ne rajonin e Korces, perfshi 5 rrethe: Korca,
Pogradeci, Devolli, Librazhdi dhe Kolonja. Me konkretisht planifikon, realizon dhe mbikqyr aktivitetet e
trejnimit te stafeve respektive te sherbimit keshillimor ne keto rrethe ne bashkepunim me departamentet
e sherbimit keshillimor te Drejtorive te Bujqesise dhe te Ushqimit ne rrethe. Trajner i specialisteve te
ekstensionit bujqesor ne nivel rrethi dhe komunash per njohuri te reja ne metodologjine e ekstensionit
rural, futjen e koncepteve te reja te RAAKS, AKIS, PRA, Gender, perdorimin e mass-medias, panaireve,
dhe te konkurseve bujqesore si mjete promovimi te arritjeve te reja, njohjen dhe zoterimin e teknikave te
manaxhimit te fermes bujqesore familiare, hartimin mbajtjen dhe perdorimin e buxheteve te fermes,
financat e fermes dhe marketingu bujqesor etj.
Lehtesues i lidhjeve midis institucioneve arsimore bujqesore dhe atyre kerkimore per kerkimin ne ferme
lidhur me transferimin e teknologjise se re nga shpikesi tek perdoruesi permes inovacionit.
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori
Data

Ministria e Bujqesise dhe e Ushqimit, Projekti kombetar i Sherbimit Keshillimor, ANEP II
Institucion publik
Nentor 1997 – Tetor 1998

Roli ose pozicioni i punës Pergjegjes i Zyres se Programimit te Zhvillimit Ekonomik dhe Marredhenieve me Jashte
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Nepunes lidhes me institucionet qeveritare dhe ministrite e linjes si dhe me OJQ-te e angazhuara ne
projekte zhvillimi te tilla si Ministria e Puneve publike dhe transportit (riaftesim i rrjetit rrugor,
i ujesjellsave) dhe i donatoreve si Fondi Shqiptar i Zhvillimit (FSHZH), Banka boterore (BB), Qeveria
Gjermane, Mionistria e Arsimit ( per kopshtet dhe shkollat nga Fondacioni Soros), Ministria e
Shendetesise (permiresimi i qendrave shendetesore rurale), Ministria e Bujqesise dhe Ushqimit
(riaftesimi i skemave ujitese dhe kulluese nga Banka Boterore dhe donatore te tjere).
I ngarkuar me detyren e koordinatorit te Sekretariatit Lokal te programit europian PHARE Credo 1998:
bashkepunimi nderkufitar midis vendeve te EQL- midis Shqiperise dhe ish-RFJ Maqedonise (FYROM),
qe perfshiu 5 rrethe kufitare Korca, Pogradeci, Librazhdi, Bulqiza, Dibra. U perzgjodhen studime dhe
asistence ne fushat e zhvillimit ekonomik, sherbimeve urbane dhe rajonale, energjise dhe mjedisit,
bashkepunimit shoqeroro-kulturor, zhvillimit te burimeve njerezore, forcimit te qeverisjes lokale etj.
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori

Ministria e Pushtetit Vendor, Prefektura Korce
Institucion publik

Data Janar 1983 – Nentor 1997
Roli ose pozicioni i punës Pedagog i Permiresimit Gjenetik te Bimeve, Departamenti i Prodhimit Bimor
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Pedagog i Permiresimit Gjenetik te Bimeve dhe Prodhimit te Farave Bujqesore si dhe Teknologjia e
Perpunimit te Prodhimeve Bujqesore (Drithrat). I ngarkuar me projekte te Transferimit te Teknologjise
(Ekstensionit Bujqesor) ne Fakultetin e Bujqesise, qe kryen programe trajnimi agronomik, hartim dhe
mbikqyrje programesh demonstrimi dhe krahasimi te kultivareve dhe te inputeve bujqesore me
pjesmarrjen e fermereve private, te studenteve dhe tregetareve te inputeve bujqesore etj.
Emri dhe adresa e punëdhënsit
Lloji i biznesit ose sektori

Universiteti “ Fan Noli” Korce, Fakulteti i Bujqesise
Institucion publik

Arsimi dhe trajnimet
Vendos informacione të veçanta për cdo kurs/trajnim të kryer në të kaluarën, duke filluar nga e fundit
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Niveli në klasifikimin kombëtar ose
ndërkombëtar
Data
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi

Tetor, 2002 – Tetor, 2003
Diploma Nderkombetare e Manaxhimit te Sipermarrjes
Strategji sipermarrje, Manaxhim prodhimi, Kontabilitet analitik, Kontabilitet i pergjithshem, Sisteme
informacioni, Manaxhimi I burimeve njerezore, Marketing, Ekonomi sipermarrje
Universiteti i IV Bordeaux, France dhe Instituti Francez i Manaxhimit, IFG, Univeristeti Politeknik
Tirane
Master ne Biznes Administration/ MBA

1996
Doktor i Shkencave Bujqesore
Permiresimi gjenetik i kultivareve te elbit distik per birre e tagji dhe perhapja e tyre ne prodhimin e
gjere.

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Niveli në klasifikimin kombëtar ose
ndërkombëtar
Data
Titulli i kualifikimit të arritur

Universiteti Bujqesor Tirane, Shqiperi
PhD - Doctor of philosophy

Shtator 1994 – Mars 1995
DESS, Diplome des Etudes Superieures Specialisees, Master

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara Perpunimi i drithrave dhe farerave vajore ne produkte agro-ushqimore per njerez dhe kafshet, kontrolli
nga edukimi / trajnimi i cilesise te lendeve te para bujqesore dhe I produkteve te gatshme per ushqim, tregetimi i produkteve
bujqesore dhe ushqimore dhe siguria e konsumatoreve.
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi ENITA- Ecole Nationale des Ingenieures des Travaux Agricoles, Clermont-Ferrand, France.
edukimin ose trajnimin
Niveli në klasifikimin kombëtar ose
ndërkombëtar

Master profesional

Data Shtator 1977 – Maj 1982
Titulli i kualifikimit të arritur
Temat kryesore / aftësitë e mbuluara
nga edukimi / trajnimi

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi
edukimin ose trajnimin
Niveli në klasifikimin kombëtar ose
ndërkombëtar

Agronom i Larte
Biologji, mikrobiologji, botanike,fiziologji e bimeve; matematike, statistike, fizike dhe meteorologji; kimi
inorganike, organike e biokimi e bimeve; agrokimi e te ushqyerit e bimeve; pedologji dhe permiresim
ujor i tokave; mekanizim e bujqesi e pergjithshme; fitotekni e kultura foragjere, zootekni; pemtari,
perimtari, vreshtari dhe agrumikulture; gjenetike, permiresim gjenetik dhe prodhim farerash te
zgjedhura; mbrojtje e bimeve nga semundjet dhe demtuesit (entomologji, fitopatologji); teknologji
konservimi produktesh bujqesore; filozofi dhe ekonomi; kontabilitet dhe organizim sipermarrje
bujqesore; gjuhe e huaj etj
Universiteti “F Noli” Korce, fakulteti i Bujqesise
Bachelor + Master Shkencor

Aftësitë personale dhe
kompetencat
Gjuha e nënës

Gjuha shqipe

Gjuhë të tjera
Vetë vlerësimi

Të kuptuarit

Niveli Europian (*)

Dëgjim

Të folurit
Lexim

Ndërveprim folës

Të shkruarit

Prodhim folës

Gjuha ANGLEZE

C1 Shume mire

C1

Shume mire

C1

Shume mire

C1

Shume mire

C1

Shume mire

Gjuha FRENGE
Gjuha RUSE

C1 Shume mire

C1

Shume mire

C1

Shume mire

C1

Shume mire

C1

Shume mire

B2

C1

Shume mire

B2

Mire

B2

Mire

C1

Shume mire

Mire

Aftësi organizative dhe kompetenca Me edukimin dhe pervojen kamfituar nje numur aftesish specifike te mira dhe shume te mira te tilla si

aftesia per shume detyra, te menduarit krijues, aftesine per te udhehequr, drejtuar dhe iu permbajtur
detyrave, porosive e urdhrave si dhe manaxhimin e kohes.
Vendosoja e kontakteve me klientet, fermeret, ekstensionistet, bizneset dhe shoqatat, per te kuptuar
problematikat e tyre, si dhe angazhimi per ofrimin e zgjidhjes se tyre.
Ndertimi i ekipeve te zbatimit te projekteve per rritje ekonomike ne fshat, rritjen e pergjegjshmerise nga
zyrtaret dhe,frymen e bashkepunimit e delegim kompetencash tek bashkepunetoret brenda institucionit
dhe midis institucioneve qofshin edhe te huaj.

Aftësi teknike dhe kompetenca Mesimdhenia sa me e perditesuar me studente te fakulteteve dhe fermere te rritur mbi arritjet me te

fundit te kerkimeve te aplikuara ne bujqesi per vendet me klime mesdhetare,
Ndertim teknologji kultivimi te reja per kultura kryesore fitmprurese ne vend dhe mbartje e
pervojave te para gjate udhetimeve studimore ne vendet e zhvilluara, si BE dhe SHBA.
Angazhime e pervoje ne zhvillimin e disa sektoreve, nen-sektoreve te bujqesise dhe dhe zinxhireve te
vleres se shtuar ne bujqesine shqiptare dhe ndjekje e procesit shume-etapesh i formulimit,negocimit
dhe miratimit te politikave bujqesore dhe rurale,
Kompetenca te fituara gjate seminareve, konferencave dhe specializimeve brenda dhe jashte vendit,
apo tryeza te rrumbullakta debati e konsensusi me palet e interesuara per permiresimin e zbatimit te
ligjishmerise ne fushen e sigurise ushqimore

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca Microsoft Office soft wares (word, power point, excel, word), Internet explorer, Outlook, etj.
Aftësi të tjera dhe kompetenca

Licence drejtimi automjeti kategoria B.

Informacion shtesë Korrik 2014, OHIO University, USA Mbeshtetur nga Cochran Program, USA-Albania

Keshillim bujqesor: Praktika te reja te kultivimit te perimeve, frutave dhe organizimit te fermereve ne
grupe, shoqata e kooperativa tregu.
Shtator - Dhjetor 2012, Montenegro,Albania, Kosovo Mbeshtetur nga ECNC Netherlands
Preparation of Local Action Biodiversity Plans: Bujan, Margegaj dhe Prizren planet e mbrojtjes se
biodiversitetit ne territorin e tyre.
Prill 2011, Peje, Kosove, Mbeshtetur nga SNV Albania
Organizimi i Grupeve te Veprimit Lokal (LAG): Praktika LEADER ne mireqeverisjen vendore te
Hapesires rurale
Dhjetor 2010, Bordeaux, France Mbeshtetur nga SNV Albania
Kongres nderkombetar: Praktika te reja te kultivimit te pemeve frutore dhe vreshtave
Shtator 2010, Oher, Mbeshtetur SNV Albania e organizuar nga Prepare
Seminar nderkombetar: Futja e programeve te IPARD ne vendet e Ballkanit perendimor
Shkurt 2008, Organizuar nga SMU, Split Kroaci. Mbeshtetur nga projekti AAC, Albania
Kongres nderkombetar: Praktika te reja te ullishtarise se re
Korrik 2006, Organizuar nga FiBL/ SDC Albania ne Zvicer
Modele dhe Praktika te Bujqesise se qendrueshme (organike)
Mars 2005, Viterbo, Itali, Organizuar nga projekti SMS, UNDP Albania
Blegtoria e imet: marketingu i bazuar ne gjurmimin e produktit
Maj 2002, Tirane, Organizuar nga WL\ BCS OKO Garantie Gmbh, Germany
Trajnim: Certifikimi i Eko-Bujqesise, (EC Regulation 2092/91),
Mars 2002, London, United Kingdom - Organizuar nga IFDC/USAID, Albania
Mision Promocioni per eksporti vaj ulliri
Mars 2002, Tirane - Organizuar nga SEED e Bankes Boterore
Manaxhimi i Agri-konsulences ne ekonomine tregut
27 Nentor - 13 Dhjetor 2001, Sarajevo, Bosnia & Hercegovina Organizuar SEED/Banka Boterore
Marketingu dhe ligjet e standartet e BE per produktet bujqesore
Janar 2001, Torino, Firenze, Bari –Itali.
Ulliri dhe perpunimi i tij, tregu europian dhe boteror i vajit te ullirit
Dhjetor 2000 - 2001, Universiteti i Thesalise Volos –Greqi.
Menaxhimi i mjedisit human e natyror ne zonen malore te Dardhes-Korce.
Prill 2000, Montpellier - France. Seminar i organizuar nga FPH- Paris.
Ndertimi i partneritetit dhe edukimi i liderave te hapesires rurale.
Mars 2000, Prishtine - Kosove.
Identifikimi i mundesive te bashkepunimit ne fushen e bujqesise.
Prill – Maj - Qershor 1998, Struge, Oher - Ish-RJ Maqedonise.
Planifikimi i projekteve te perbashketa ne kuader te programit europian PHARE Credo.
Nentor , dhjetor 1997, mars 1998. Kozanj, Follorine, Selanik – Greqi.
Ndertimi i bashkepunimit reciprok midis rajoneve kufitare te Korces (Shqiperi) dhe Kozanjit e Selanikut
(Greqi) nen mbeshtetjen e programeve europiane si Crossborder, Interreg II etj.
Mars 1997, Montpellier, France. Seminar organizuar nga AGROPOLIS
Zhvillimi i qendrueshem i burimeve natyrore.
Nentor – Dhjetor 1996 , Instituto del germoplasma CNR Bari, Itali.
Trejnim i thelluar ne teknologjine e vleresimit kimik te drithrave (elbit).

Anekse

1.

Cikli i plote i leksioneve te Permiresimit Gjenetik te bimeve, Universiteti “Fan. S. Noli” Korce

2.

Cikli i puneve laboratorike te Permiresimit Gjenetik te Bimeve dhe te Prodhimit te Farave
Universiteti “Fan. S. Noli” Korce

3.

Cikli i plote i leksioneve te Prodhimit te farerave bujqesore, Universiteti “Fan. S. Noli” Korce

4.

Adem Salillari, Mimoza Gjeta, Ilir Mehmeti, Kostandin Hajkola
Misri: Gjenetika, permiresimi, prodhimi i fares dhe marketimi (Monografi)
Tirane 2005, faqe 180

5.

Ilir Mehmeti : Perzgjedhja dhe kultivimi i elbit per prodhimin e birres ne Shqiperi
(Monografi ne pergatitje)

6.

Ilir Mehmeti: artikuj shkencore ne lidhje me pershtatshmerine, dimerqendresen, grumbullimin
dhe vleresimin e kultivareve te elbit per birre.
(Botuar ne periodike bujqesore kombetare dhe nderkombetare)

7.

Ilir Mehmeti, etj. Kumtesa dhe referate ne workshope, simpoziume, seminare dhe kongrese
bujqesore kombetare dhe nderkombetare per zhvillimin e qendrueshem dhe ruajtjen e
biodiversitetit primar dhe sekondar, etj.

8.

Ilir Mehmeti, etj: Bujqesia organike dhe ajo e qendrueshme nje rruge e me shume per fermeret
e zonave te vecanta te Shqiperise.

9.

Ilir Mehmeti, etj: Kumtesa dhe prezantime mbi zhvillimin bujqesor dhe rural ne vend sipas
pervojave europiane.

10. Ilir Mehmeti, etj: Kumtesa dhe prezantime mbi cilesine e produkteve bujqesore sipas
standardeve te BE.
11. Ilir Mehmeti, etj: Raporte teknike te gjendjes dhe skenareve te zhvillimit te sektoreve te bimeve
te arave, pemeve frutore dhe perimeve ne Shqiperi (materialet jane prone e programeve
/projekteve ku kam qene i punesuar).

