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Emri / Mbiemri  Albulena Beqiri 
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Shtetësia  Kosovare 
 

Data e lindjes  21.06.1990 

 

 

 

EKSPERIENCAT E PUNËS 
  

  

 
 

 

SHKOLLIMI 
 
 

• Datë (nga - deri)  2014-2016  

• Emri institutit dhe lloji i shkollimit   Fakulteti i arteve, Universiteti i Prishtinës ”Hasan Prishtina” 

• Kualifikimi   Master e pikturës 

   

          

 

 

  

 

 

• Datë (nga - deri) 

 Emrin dhe adresën e punëdhënësit 

Vendi i punes 

 

 

 

  Datë (nga - deri) 

Emrin dhe adresën e punëdhënësit 

Vendi i punes 

 01.11.2018 – 31.05.2019 – Asistente e angazhuar e artit figurativ  

Fakulteti i Edukimit, Univerziteti i Mitrovices “Isa Boletini” 

Mitrovice, 

 

 

 

01.09.2017  - aktual :      Mesimdhenese e artit figurativ                                                                                                                           

  SHFMU  “ Musa Hoti  “     

  Mitrovice 

                



                               •Datë (nga - deri) 

        Emri institutit dhe lloji i shkollimi 

                                        • Kualifikimi  

 

2010-2014  

Fakulteti i arteve, Universiteti i Prishtinës ”Hasan Prishtina” 

Bachelor e piktures 

 

Trajnimet  Kam të përfunduara disa trajnime dhe kurse : 

Praktikë  për mësimdhënie në sh.f “Naim Frashëri” Prishtinë{4 muaj}  ; 

Kurs të gjuhës angleze 3 nivele 

Kurs për vizatim dhe pikture  

   

 

 

                               GJUHË AMTARE      Gjuha Shqipe 

 

 

 

 

 

GJUHË TË TJERA 
 

  GJUHA ANGLEZE,         SPANJOLLE, 

• Niveli i leximit  Shumë mirë               Mirë 

• Niveli i shkrimit  Shumë mirë               Mirë 

• Niveli në të folur  Mirë                           Shumë mirë 

 

AFTËSI DHE PËRSHTATJE NE 

PUNE GRUPI 
Te jetosh dhe punosh me njerëz te tjerë 

ku komunikimi është baza e grupit. 

  
 
Jam e  gatshme të punoj në punë grupi, të organizoj dhe monitoroj grupin. 

Po ashtu e gjej veten edhe në ambientet multikulturore. Jam shumë energjike dhe operoj me 
durim pune organizative ne grupe. 

 

AFTËSI ORGANIZATIVE   

 

 Kam aftësi të mira organizative dhe sens per pune edhe ne gjendje stresi.  

 

AFTËSI DHE NJOHURI TEKNIKE 
Me kompjuter, materiale dhe makina 

specifike etj. 

  
Pakoja e microsoft office:  Word, Exel , PowerPoint  etj. 

 

AFTËSI DHE NJOHURI TE TJERA 

Aftësi qe nuk ke përmendur me sipër. 
 Jam e gatshme të punoj nen presion dhe jashtë orarit, ashtu siç kërkohet nga rrethana te 

caktuara.Aktivitete organizative dhe komisionere ne gara te artit me nxenes, koloni artistike, etj. 

 

DOKUMENTE OSE DËSHMI 

AFTËSIE 

 Diplomat dhe mirnjohje në pjesmarrje në koloni artistike dhe ekspozita te ndryshme kolektive 
brenda dhe jashte vendit. 
Ekspozita studentore e Akademise se arteve 2011 ,Prishtine 
Ekspozita studentore e Akademise se arteve 2012 ,Prishtine 
Ekspozita studentore e Akademise se arteve 2013,Prishtine 
Ekspozita “Kunder dhunes ndaj grave” –Qendra kulturore ASA 2013,Prishtine 
Ekspozita studentore e Akademise se arteve 2014,Prishtine 
Ekspozita “Ekspo Stil Arki ASA” 2015, Prishtine 
Ekspozita “Ekspo Stil Arki ASA” 2015,Tirane 
Ekspozita  “ 28-të Nëntori” 2015 Mitrovicë  
Ekspozita  “ 28 –te  Nentori “ 2016 Mitrovice etj 

   

 
 

 

  

 


