Europass
Curriculum Vitae

Të dhëna personale
Emër Mbiemër Fjorda Shqarri
AdresaRruga “Perlat Rexhepi”, Pallati 5, Ap. 4
Mobile: 0692955510
E-mailfjorda.shqarri@hotmail.com
KombësiaShqiptare
Datëlindja 22.03.1987
GjiniaFemer

Eksperienca
Tetor 2010 – aktualisht Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtësisë
Përshkrimi i punës Asistent- pedagoge, E drejtë ndërkombëtare publike, E drejta humanitare dhe
lufta, Institucionet dhe organizatat ndërkombëtare

Janar 2010 – Tetor 2010 Komisioneri për Mbrojtjen e te Dhënave Personale, specialiste në Drejtorinë e
Çështjeve Procedurale Ligjore dhe Marrëdhënieve me Jashtë
Përshkrimi i punës Hartim i akteve ligjore, udhëzime, vendime, Kode Etike, manuale, hartim i
marrëveshjeve ndërinstitucionale, pjesëmarrje në projektet e realizuara me
përfaqësuesit e BE, dhe në grupet e ndryshme të punës, dhënie mendimesh për
projekt-ligjet e sjella nga Kuvendi i Shqipërisë.
Adresa e punëdhënësit Rruga “Abdi Toptani” , ish- godina e Ministrisë se Transporteve, Kati III
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Shtator 2008- tetor 2008Fondacioni Shqiptaro- Hollandez “E.C.E”, asistente ligjore
Përshkrimi i punësMbështetje dhe ndihmese drejtuesve dhe negociatorëve të fondacionit për
marrëveshjen me qendrën “DANIDA” për realizimin e trajnimeve te
arsimtareve për një mësimdhënie bashkëkohore dhe ne nivele te larta,ndihme
ne përpilimin e kontratës dhe klauzolave ligjore, për projektimin dhe
përshtatjen e realizimit te seminareve ne kushtet e qendrës.
Shtator 2002- Qershor 2003Projekti “Aftësim për jetën”, Koordinatore e rinise
Përshkrimi i punës Koordinatore e rinise ne realizimin e projektit. Mbështetje drejtuesve te
projektit per realizimin e tij sa me te drejtperdrejt dhe efikas,ndihmese stafit
pedagogjik per arritjen e objektivave te projektit dhe implementimin e
metodave eksperimentale interaktive te mësimdhënies.
Adresa e punëdhënësitMinistria e Arsimit dhe Shkences

Edukimi dhe trainime
2011-në vazhdim Shkolla e doktoraturës, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës,
Departamenti i së Drejtës Publike
2009-2010 Master i Nivelit të Dytë
Titulli i fituar MND
Fusha e interesit E Drejte Europiane dhe Ndërkombëtare

2005- 2009 Arsim i Lartë
Titulli i fituar Msc
Fusha e interesit Studime juridike
Emri i Institucionit arsimor Universiteti I Tiranes, Fakulteti i Drejtësisë

2001 - 2005 Shkollë e mesme e përgjithshme
Titulli i fituar Deftesë Pjekurie
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Emri i Institucionit arsimor“Zihni Magani”
Trajnime
Nëntor 2012 Pjesmarrëse në trajnimin “Konceptet e barazisë gjinore dhe detyrimet
kombëare/ ndërkombëtare dhe BE në drejtim të barazisë gjinore më
specifikisht në fushën e së drejtës së punës dhe mbrojtjes sociale”
Qershor 2012 Pjesmarrëse në Summer Academy “Rule of laë, human rights and European
Union” Budva, Mal i

Eksperienca te tjera
Konferencë Shkencore
“Dhuna
kunder
femijeve
nene
Shqiperi
Nëntor 2012 Konferencë
ShkencoreKombëtare
Kombëtare
“Dhuna
kunder
femijeve
Shqiperi- Si
- Sie
parandalojne
dhunen
kunder
femijëve
ne
Shqiperi
sistemi
i
mbrojtjes
shoqerore
e parandalojne dhunen kunder femijëve ne Shqiperi sistemi i mbrojtjes
dhe
sherbimet
Tema“Konventa
për ushtrimin
të drejtavee të
shoqerore
dhe shoqerore".
sherbimet shoqerore".
Tema“Konventa
për e ushtrimin
të
fëmijës”,
instrument
ligjor qe përforcon
të drejtave
fëmijës
drejtave tënjë
fëmijës”,
një instrument
ligjor qe mbrojtjen
përforcon embrojtjen
e tëtë drejtave
dhe
një risidhe
dhenjë
sfidë
dhe realitetin
të fëmijës
risipër
dhelegjislacionin
sfidë për legjislacionin
dheshqiptar.”
realitetin shqiptar.”
Konferencë Shkencore
Nëntor 2012 Konferencë
Shkencore Ndërkombëtare
Ndërkombëtare “Toëards
“Toëards future
future sustainable
sustainable
development”
Tema
“Personal
data
protection
in
Albania,
as
one
development” Tema “Personal data protection in Albania, as one of
of the
the
obligations
for
EU
integration.”
obligations for EU integration.”
Tetor 2012 Konferencë
Konferencë Shkencore
Shkencore Ndërkombëtare
Ndërkombëtare “Aspekte
“Aspekte të
të ndryshme
ndryshme të
të sistemeve
sistemeve
zgjedhore
dhe
ndikimi
i
tyre
në
evoluimin
e
demokracisë”.
Tema
“Mekanizmat
zgjedhore dhe ndikimi i tyre në evoluimin e demokracisë”. Tema “Mekanizmat
Ndëkombëtare
Ndëkombëtare të
të monitorimit
monitorimit të
të zgjëdhjeve.
zgjëdhjeve. OSBE-ODHIR”
OSBE-ODHIR”
Tetor 2012 Konferencë
Konferencë Shkencore
Shkencore Ndërkombëtare
Ndërkombëtare “South-East
“South-East European
European Countries
Countries
toëards
European
Integration
”.
Tema
“
The
implementation
of
the
European
toëards European Integration”. Tema “The implementation of the European
Convent
of
Human
Rights
as
an
international
obligation
and
its
Convent of Human Rights as an international obligation and its status
status in
in
Albanian
legislation.”
Elbasan
Albanian legislation.” Elbasan
Maj 2012 Konferencë
Konferencë Shkencore
Shkencore Kombëtare
Kombëtare “Shteti
“Shteti shqiptar
shqiptar n
nëë rrugën
rrugën ee konsolidimit”.
konsolidimit”.
Tema
“E
drejta
për
të
lidhur
traktate
n
ë
Shqipëri”,
Tiranë
Tema “E drejta për të lidhur traktate në Shqipëri”, Tiranë
Shkurt 2011 Konferencë
Konferencë Shkencore
Shkencore Kombëtare
Kombëtare “Mekanizmat
“Mekanizmat Mbrojtës
Mbrojtës të
të të
të Drejtave
Drejtave të
të
Individëve
Individëve në
në Kuadër
Kuadër të
të Procesit
Procesit të
të Rregullt
Rregullt Ligjor”
Ligjor”. Tema
Tema :: Aplikimi
Aplikimi ii
barazisë
formimit profesional
barazisë gjinore
gjinore në
në fushën
fushën ee punësimit,
punësimit, formimit
profesional dhe
dhe promovimit
promovimit të
të
karrierës
në
të
drejtën
komunitare.
karrierës në të drejtën komunitare.

Shtator 2009 Internship
Internship
Titulli i fituar Çertifikatë
Çertifikatë pjesëmarrje
pjesëmarrje
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Këshilli
Këshilli ii Ministrave
Ministrave

Aftësi personale
Gjuha amëtareShqip
Gjuhë të tjera

Anglisht
Italisht

Kuptimi
Dëgjimi
Leximi

Shkrimi

Shumë mirë

Komunikimi
Bashkëbisedim
E folura
i
Shumë mirë Shumë mirë Shumë mirë

Shumë mirë

Shumë mirë

Shumë mirë

Shumë mirë

Shumë mirë

Shume mirë

Aftësi sociale Aftësi shumë të mira komunikuese, dëshirë për të punuar dhe për eksperienca
të reja profesionale
Aftësi organizativeAftësi shumë të mira organizative, frymë të lartë bashkëpunimi në punën në
grup

Njohuri kompiuterike Njohuri shumë të mira të paketës Office (Ëord, Exel, Poëer Point)
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