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INFORMACION PERSONAL Romeo HANXHARI

Adresa:  Rr. Myslym Shyri 1/3, Njësia 7
E-mail:     romeo.hanxhari@gmail.com

Gjinia M| Data e lindjes 30/05/1969 | Kombësia Shqiptar

EDUKIMI DHE TRAJNIMET

   

14.12.2012       Profesor 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë
Hartimi dhe zbatimi i Strategjive të zhvillimit të qëndrueshëm
Studimi i Politikave të Mjedisit
Studime dhe Vlerësime të Ndikimit në Mjedis dhe e Vlerësimeve Strategjike Mjedisore
Hartimi i Planeve të Veprimit të rajoneve për Adoptim me Ndryshimet Klimatike
Studim i ndikimeve mjedisore të sektorëve primar, sekondar, dhe terciar të ekonomisë dhe aktivitetit 
njerëzor
Organizim i kontributit të sektorit jo-qeveritar në Strategjitë Kombëtare të Zhvillimit

04.12.2009      Profesor i Asociuar

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë
Menaxhimi i rrezikut nga Amianti si kancerogjen i heshtur
Studimi i detyrimeve kombëtare në kuadër të marrëveshjeve të klimës (Kyoto dhe Paris)
Studim dhe menaxhim i veprimtarive të shoqatave mjedisore
Aplikim i teorive të “sistemeve lokale” në territorin shqiptar

  01.06.2000-07.10.2004       Doktor i Shkencave (PhD)

Universiteti i Studimeve i Leçes, Itali, Fakulteti i Letrave, 
Cikli XV i Shkollës Doktorale të Italisë, Shkolla Doktorale “Menaxhim i mjedisit dhe i burimeve të territorit”
Titulli: “Menaxhim i mjedisit dhe i burimeve të territorit në zonën e Bregut, Shqipëri”

    30.10.1994-30.10.1995     Master (DEA – Diplôme d’Etudes Approfondies)

Universiteti d’Aix-en-Provence, Francë, Instituti i Gjeografisë

▪ Menaxhimi i Gjeosistemeve Mesdhetare, opsioni Gjeografi fizike: Klimatologji, karst, gjeosisteme të 
antropizuara”. 
Tema: “Siti karbonatik travertinor i Borshit (Shqiperi): morfologjia, paleogjeografia dhe tendenca e 
evolucionit”.

01.09.1987-10.07.1991    Studimet universitare: Mësues i shkollës së mesme me specialitet të parë Gjeografi dhe të dytë Histori

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

▪ Tema e Diplomës: 
Drejtimi: Gjeomorfologji 
Titulli: “Ndërtimi i hartës gjeomorfologjike të rrjedhës së sipërme të luginës së Erzenit”
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EKSPERIENCA E PUNËS

Qershor 2016 – në vijim
Përgjegjës i Departamentit të Gjeografisë
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Drejtues i Njësisë Bazë me kompetenca të detajuara sipas Ligjit për Arsimin e Lartë dhe 
akteve nënligjore përkatëse, Statutit të Universitetit të Tiranës, Rregullores së UT-së, apo 
detajimeve përkatëse.

Shtator 2015-Qershor 2016

Janar 2013-Shtator 2015

Mars 2007-Tetor 2009

Shtator 1991-Janar 2013

Anëtar i Departamentit të Gjeografisë, UT

Drejtor i Drejtorisë së Politikave Mjedisore, Bashkia e Tiranës

Këshilltar (i jashtëm) i Drejtorit të Përgjithshëm të KESH sh.a. për Mjedisin dhe Eficensën e 
Energjisë

Anëtar i Departamentit të Gjeografisë, UT

PUNA SHKENCORE

                             Botimet

Libra
1.

2.

3.

HANXHARI ROMEO, et al. Vlora përballë sfidave të zhvillimit: turizëm apo industri nafte,
Tiranë 2005, tirazhi 500 kopje.

HANXHARI, ROMEO Politikat e mjedisit. Niveli global dhe niveli lokal. Analizë teorike dhe 
raste studimi. Tiranë, 2011. INTERGRAFIKA, 161 faqe, ISBN 978-9928-4045-6-5, tirazhi 
500 kopje.   

HANXHARI, ROMEO Himara, i riflessi del diamante dello Ionio albanese. Sistema locale e 
sistema nazionale. Analisi di un STL, dotazione, organizzazione, patrimonializzazione, Leçe 
2011  (ITALI), EDIZIONI ESPERIDI, 172 f, ISBN 978-88-904439-6-1, tirazhi 1000 kopje.

4. HANXHARI, ROMEO, et al. Amianti, vrasësi i heshtur kancerogjen. Emergjenca amiant në 
Shqipëri, Tiranë 2012, INTERGRAFIKA, 182 faqe, ISBN 978-9928-4110-7-5, tirazhi 500 
kopje.

Artikujt kryesore në revista dhe 
periodike shkencore brenda 

vendit (shqip dhe gjuhë të 
huaj)

1. HANXHARI, ROMEO (1995) Probleme të humanizimit të bregdetit shqiptar gjatë periudhës 
së tranzicionit ekonomik, në “Studime albanologjike” nr. 2, Revistë e Fakultetit të Historisë 
dhe të Filologjisë, UT, Tiranë 1995.

2. HANXHARI, ROMEO (1999) Sitet travertinore për deshifrimin shumëdisiplinor të evolucionit 
të peizazhit. Masivi travertinor i Borshit, botuar në “Studime Gjeografike” nr. 16, Akademia e 
Shkencave të RSH.

3. HANXHARI, ROMEO (2002) Qëndrueshmëria e turizmit dhe realitetet lokale shqiptare -
mbajtur në Konferencen Ndërkombëtare “Turizmi i qëndrueshëm në Shqipëri: një plan 
kombëtar për turizmin alternativ”, Korrik 2002 dhe botuar me proceedings.

4. HANXHARI, ROMEO (2003) “Zhvillimi i qëndrueshëm dhe pjesëmarrja e publikut. Raste 
shqiptare në energji, turizëm, dhe zona të mbrojtura”, botuar me proceedings, Konferenca 
Ndërkombetare “Politikat mjedisore: instrumenta dhe metoda”, Dhjetor 2003.

5. HANXHARI, ROMEO (2003) Emergjenca dhe shinat e një zhvillimi të qëndrueshem të 
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turizmit në Shqipëri, 2003, botuar në “Studime Gjeografike” nr. 16, Akademia e Shkencave 
të RSH.  

6.

7. 

8. 

HANXHARI, ROMEO (2008) Evolucioni i një zone industriale: nga një projektim ‘’Top-down’’
tek nje iniciativë ‘’Bottom-up’’. Shanset e një zhvillimi të qëndrueshëm, Studime 
Albanologjike’’ (Gjeografi, IV), faqe 33-48, Shtypur: “GEER” ISBN 978-99956-3344-8.
Tiranë.

HANXHARI, Romeo (2009) “Parqet tematike si instrument i valorizimit të territorit. Projekt-
ideja për parkun letrar “Kadare”, Studime Albanologjike (Gjeografi IV), fq. 490-501, ISBN: 
978-99943-50-53-7, Sh.B. “Arbëria”, Tiranë.

HANXHARI, Romeo & YZEIRI Eqerem (2010) “Rreziqet natyrore” apo “Rreziqe njerëzore”? 
Keqkuptimi konceptual që na pengon të parandalojmë”. Studime Albanologjike (Gjeografi 
IV), fq. 307-321, Tiranë.

8.

9. 

10.

11.

12.

HANXHARI, Romeo & YZEIRI, Eqerem “Burimet e territorit të zonës malore të bregut. 
“Parku Tematik i Valanidhit” dhe “itinerari i Edward Lear” si instrument zhvillimor i saj”, Autor 
i parë, botuar në Studime Albanologjike IV, fq. 515-533. Tiranë 2011.

HANXHARI, Romeo & YZEIRI Eqerem “Zhvillimi i qëndrueshëm” në Shqipëri midis dy 
konferencave të Rio de Janeiros 1992-2012: nocioni, strategjitë, veprimet, Autor i parë, 
botuar në Studime Albanologjike IV, Fq.40-49, Shtëpia botuese ANI Print sh.p.k., ISSN: 
2304-3828. Tiranë 2013.

HANXHARI, Romeo & YZEIRI, Eqerem “Ndikimi i ndryshimeve klimatike në infrastrukturë 
dhe adoptimi me ndryshimet klimatike si iniciativë e Bashkimit Europian. Rast studimi: 
Tirana”, Autor i parë, në proces botimi në Studime Albanologjike IV, Tiranë 2015.

HANXHARI, ROMEO “Sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit hidrokarbur në 
Mallakastër: fokus në dimensionin mjedisor”, bashkautor, botuar me proccedings, 
Konferenca Shkencore “Sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm në Mallakastër”, Bashkia Ballsh
2015. ISBN: 978-9928-160-42-3.

HANXHARI, ROMEO “Perceptimi i cënimit të burimeve natyrore të zhvillimit si faktor inicues 
i migrimit rural. Rast studimi: zonat e disa HEC-eve të vogla në Shqipëri”, në proces botimi
në Studime Albanologjike IV, Tiranë 2016.

Artikujt kryesore dhe 
periodike në revista 

shkencore jashtë vendit
1.

2.

3.

HANXHARI, ROMEO Acqua e identita territoriale nella regione di Himara (Albania 
meridionale), issue "Geografie dell’acqua la gestione di una risorsa fondamentale per la 
costruzione del territorio’’, Genova 2006, vëllimi 1, faqe 175-185. ISBN 88-87822-26-3.

HANXHARI, ROMEO Sviluppo turistico e problemi ambientali in Albania,  Associazione dei 
Geografi Italiani e Universita degli Studi di Lecce, issue "Albania in transizione’’, në dy 
vëllime, faqe 137-149, vëllimi 2, viti 2006, ISBN 978-88-86444-54-0.

HANXHARI, ROMEO (2008) Our environment in a Plurality of Policies Through the Future,
Central European University, issue ‘’Environment and Development: Policies for our 
Sustainable Future’’, ISBN 978-963-9776-35-7, Budapest-New York 2008, faqe 165-174.

4. HANXHARI, ROMEO (2009) Territorio, religione e turismo in Albania’, Patron Editore,
Bologna, Itali, issue "I viaggi dell’anima’’, faqe 131-144.

5.

6. 

HANXHARI, O. & HANXHARI, R. “Chapter 22 Asbestos in Albania”, International Day of 
Asbestos Victims, State of Science-State of the World, ANDEVA, Paris, October 2014, ISBN 
978-2-91-635241-8, faqe 299-312.

HANXHARI Oriana & HANXHARI Romeo “Environmental sustainability of the religious 
pilgrimage in Albania” Sustainable Religious Tourism, Commandments, Obstacles & 
Challenges. Lecce, October 2012. Edizioni Esperidi, faqe 55-63. ISBN: 978-88-97895-01-5.
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Pjesëmarrjet kryesore me 
referim  në aktivitete 

shkencore ndërkombëtare 
(seminare, kongrese, 

konferenca)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Referim në Kongresin Ndërkombëtar të IGU-së (Unioni Gjeografik Ndërkombëtar), Gusht 2004, 
Glasgow, Britani e Madhe, me titull “Resurset lokale për një zhvillim të qëndrueshëm, dhe 
problemet me pjesëmarrjen e publikut në menaxhimin e tyre në zonën e Bregut (Shqipëri)”.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Metamorfoza e qyteteve 
dhe zonave industrial në hapësirën shqiptare që prej vitit 1945”, Tiranë, 05-06.11.2008, me titull 
“Evolucioni i një zone industriale: nga një projektim ‘’Top-down’’ tek nje iniciativë ‘’Bottom-up’’. 
Shanset e një zhvillimi të qëndrueshëm”.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Transformimet hapësinore 
dhe roli i gjeografit në menaxhimin e tyre”, Tiranë, 20-22.11.2009, me titull “Parqet tematike si 
instrument i valorizimit të territorit. Projekt-ideja për parkun letrar “Kadare”.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Roli i gjeografit në 
menaxhimin e rreziqeve natyrore dhe humane”, Tiranë, 19-20.11.2010, me titull “Rreziqet 
natyrore” apo “Rreziqe njerëzore?” Keqkuptimi konceptual që na pengon të parandalojmë”.

Referim në Konferencën Ndërkombëtare “Investimet për trajtimin e ujërave të ndotura në zonën 
bregdetare”, Tirane, 9 nëntor 2010, me titull “Ndotja e ujrave nëntokësore nga ujrat e zeza: 
ndërhyrjet e nevojshme politiko-administrative për përmirësimin e gjëndjes”.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Kriza e zonave malore dhe 
mundësitë për zhvillimin e qëndrueshëm”, Tiranë, 18-19.11.2011, me titull “Burimet e territorit të 
zonës malore të bregut. “Parku Tematik i Valanidhit” dhe “itinerari i Edward Lear” si instrument 
zhvillimor i saj”.

Referim i botuar në proceedings të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Economic policy 
and EU integration”, Business Faculty of the University “Aleksander Moisiu”, Durrës 20-21 prill 
2012, me titull “The economical and ethical dimension of the impact of the Cement Industries on 
the Albania’s position within the Kyoto Protocol”, Autor i parë. 
  

8. Referim i botuar në proceedings të Konferencës së Dytë Ndërkombëtare për Turizmin Fetar, 
Lecce, Itali, 29-30 Tetor   2012, me titull “Environmental sustainability of the religious pilgrimage 
sites in Albania, Autor i dytë.   
                                                                                                                   

9.

10.

11.

12.

13.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Gjeografia dhe territori”, 
Tiranë, 22.11.2013, me titull “Zhvillimi i qëndrueshëm” në Shqipëri midis dy konferencave të Rio 
de Janeiros 1992-2012: nocioni, strategjitë, veprimet”, Autor i parë.

Referim në Konferencën Ndërkombëtare “Natural resources and land use in hilly-mountain areas”, 
Ohër, Maqedoni, Autor i dytë. Shtator 2013.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Infrastruktura si faktor 
integrimi dhe zhvillimi territorial”, Tiranë, 04.12.2015, me titull “Ndikimi i ndryshimeve klimatike në 
infrastrukturë dhe adoptimi me ndryshimet klimatike si iniciativë e Bashkimit Europian. Rast 
studimi: Tirana”, Autor i parë.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Infrastruktura si faktor 
integrimi dhe zhvillimi territorial”, Tiranë, 04.12.2015, me titull “Ndikimi i ndryshimeve klimatike në 
infrastrukturë dhe adoptimi me ndryshimet klimatike si iniciativë e Bashkimit Europian. Rast 
studimi: Tirana”, Autor i parë.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Migrimi dhe hapësira 
gjeografike: faktorë, ndërveprime, sfida”, Tiranë, 09.12.2016, me titull “Perceptimi i cënimit të 
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burimeve natyrore të zhvillimit si faktor inicues i migrimit rural. Rast studimi: zonat e disa HEC-
eve të vogla në Shqipëri”.

Pjesëmarrje si moderator në  
aktivitete shkencore 

ndërkombëtare (seminare, 
kongresse, konferenca)

1.

2.

3.

Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Transformimet hapësinore 
dhe roli i gjeografit në menaxhimin e tyre”, Tiranë, 20-22.11.2009.

Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Roli i gjeografit në 
menaxhimin e rreziqeve natyrore dhe humane”, Tiranë, 19-20.11.2010.

Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Kriza e zonave malore dhe 
mundësitë për zhvillimin e qëndrueshëm”, Tiranë, 18-19.11.2011.

4. Moderator në Konferencën Ndërkombëtare “Azbesti: gjendja në botë dhe perspektiva”, Bruksel, 
Tetor 2012.

                                                   
5.

Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Migrimi dhe hapësira 
gjeografike: Faktorë, Ndërveprime, Sfida”, Tiranë, 09.12.2016.

Pjesëmarrje në aktivitete 
shkencore ndërkombëtare 

(seminare, kongrese, 
konferenca) si Drejtues 

shkencor ose anëtar i Bordit 
Drejtues

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anëtar i Bordit editorial të Konferencës Shkencore "Religious tourism", që ka botuar gjithsej 3 
vëllime dhe ka organizuar 4 konferenca.

Kryetar i Bordit Shkencor të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Migrimi dhe hapësira 
gjeografike: Faktorë, Ndërveprime, Sfida”, Tiranë, 09.12.2016.

Anetar i Bordit Editorial te Konferences Nderkombetare te perdyvitshme te Shoqates se 
Gjeografeve te Maqedonise.

Anëtar i Stafit të Jashtëm Mësimdhënës të Doktoraturës në “Menaxhim i mjedisit dhe i burimeve të 
territorit”, pranë Universitetit të Salentos, Itali.

Anëtar i Stafit të Jashtëm Akademik të Shkollës Master në “Ekoturizmi dhe turizmi kulturor në zonën 
Adriatiko-Ioniane”, Universiteti i Bolonjës, Itali.

Kryetar i shoqatës “ANEP –Për Politika të Reja të Mjedisit”, licensuar për studime VNM dhe VSM.

Pjesëmarrje në Projekte 
Kombëtare

1.

2.

3.

Tetor 1998- Mars 2000 – Konsulent shkencor i LEGAMBIENTE në projektin “Nxitja e pjesëmarrjes 
së publikut në procesin e menaxhimit të mjedisit në Shqiperi”, financuar nga Komuniteti Europian.  

Tetor 2000- Mars 2002 – Konsulent shkencor, koordinator, dhe formator i LEGAMBIENTE në
projektin “Hartimi i Axhendave 21 Lokale për një menaxhim mjedisor efikas (Tiranë, Vlorë, 
Shkodër)”, financuar nga Ambasada e Mbreterisë së Hollandës në Shqipëri.

Tetor - Nëntor 2005; Anëtar ekspert jo-qeveritar i Grupit Ndërministror për Parkun Industrial -
energjitik të Vlorës.

Koordinator kombëtar i projektit “Vlerësim i gjendjes dhe problematikës së pranisë së Amiantit 
në Shqipëri, dhe rrugët e përmirësimit”, financuar nga MMPAU me fonde të Ambasadës së 
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Vendeve të Ulëta në Tiranë, Qershor 2006 - Dhjetor 2006.

Koordinator i projektit “Edukimi i efiçensës së energjisë tek një komunitet lokal - kontribut për 
problemin global të ndryshimeve klimatike”, financuar nga GEF - Global Environment Facilities, 
Maj 2007 - Nëntor 2007.

Koordinator kombëtar i projektit “Bazat e një Plani Lokal Veprimi të Bashkisë së Vlorës për 
problemin e Amiantit”, financuar nga MMPAU me fonde të Ambasadës së Vendeve të Ulëta në 
Tiranë, Qershor 2007 - Dhjetor 2007.

Kontraktuar nga UNDP si ekspert autor i “Vleresimit Strategjik Mjedisor” të Planit Rregullues të 
Tiranës, 2011-2012.

Janar 2012- Maj 2012; Kontraktuar nga UNDP dhe MMPAU si Konsulent kombëtar dhe hartues 
i raportit zyrtar “Albania Rio + 20”, depozituar zyrtarisht nga RSH ne Samitin e OKB-së për 
Zhvillim te Qendrueshem, mbajtur ne Rio de Janeiro në Maj 2012.

Anetar i “Bordit kombetar te Aarhus” në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, grup monitorues i 
zbatimit të implementimit të Konventes së Aarhusit në Shqipëri, Janar 2012-Janar 2013.

Drejtues i grupit te punes te hartimit dhe implementimit te projektit “Build SEE” ne kuader te 
Programit IPA, Shtator 2013-Dhjetor 2014.

Drejtues i grupit te Punes hartues i “Planit te Veprimit per Adoptim me ndryshimet klimatike te 
Bashkise se Tiranes”, aprovuar ne Prill 2015 dhe depozituar zyrtarisht prane 
iniciatives/organizates “Mayors adapt” te Bashkimit Europian, Janar 2014-prill 2015.

Konsulent Teknik Kombetar i projektit të CP/RAC & MEDPOL “Environmentally Sound 
Management of equipment, stocks and wastes containing or contaminated by PCBs in national 
electricity companies of Mediterranean countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Egypt and 
Turkey)”.

Pjesëmarrje në Projekte 
Ndërkombëtare

1.

2.

Koordinator kombëtar i projektit IPA "CLE-EN", financuar nga BE, implementuar në periudhën 
Qershor 2007-Qershor 2009.   
                                                                          
Koordinator kombetar i projektit IPA "BUILD SEE", financuar nga BE, implementuar në 
periudhën Janar 2013-Dhjetor 2014.

3. Koordinator kombëtar i projektit në nivel të Ballkanit Perëndimor "Hartimi i Planeve të Veprimit 
për adoptim ndaj ndryshimeve klimatike, Tirana-Podgorice-Beograd", financuar nga GIZ, 
implementuar në periudhën Tetor 2013-Prill 2015.

4. Koordinator kombëtar i projektit "Europe for citizens" financuar nga BE, implementuar në 
periudhën Shtator 2013-Mars 2015.                                                                                                                        

5. Konsulent Teknik kombëtar i projektit të CP/RAC & MEDPOL “Environmentally Sound 
Management of equipment, stocks and wastes containing or contaminated by PCBs in national 
electricity companies of Mediterranean countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Egypt and 
Turkey)”, implementuar në periudhën Shtator 2012-Prill 2015.  

Eksperienca të mobilitetit 
ndërkombëtar si kërkues 

shkencor
1. Qershor 2005 - Korrik 2007 - Relatues dhe pjesëmarrës për Shqipërinë në Shkollën 3-vjeçare 

“Mësimdhënia në Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshem” koordinuar nga “Qendra Regjionale për 
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2.

3.

4.

5.

Ekselencë në Mësimdhenien e Larte”, CEU - Universiteti i Europës Qendrore, Budapest.

Prill 2006 - Profesor i ftuar për leksion në Shkollën Doktorale “Menaxhim i mjedisit dhe i 
burimeve të territorit”, Leçe, Itali.

Shtator 2009 - Qershor 2010 - Pjesëmarrës në “Advanced training course on Management of 
the Urban Environment”, organizuar dhe financuar nga SIDA (Suedi) dhe mbajtur nga SIPU 
INTERNATIONAL. Stockholm, Shkup.

Shtator 2012 - Profesor i ftuar për seminar në Universitetin George Washington (GWU), 
Uashington SHBA, me temë “Amianti në Shqipëri. Të rejat e kërkimit në këtë fushë”.

1-30 Mars 2015: Trajnim në Komitetin e Rajoneve të Bashkimit Europian, Bruksel, Belgjikë.

Pjesëmarrje si anëtar i Bordit 
Editorial në revista shkencore 

(kombëtare dhe 
ndërkombëtare)

1. Anëtar i Bordit editorial të revistës shkencore ndërkombëtare "Revista Gjeografike", botim i 
Asosacionit Gjeografik të Maqedonisë.   

2. Kryetar i Bordit editorial të revistës shkencore "Studime Gjeografike", botim periodik i 
Universitetit të Tiranës, Departamenti i Gjeografisë.

3.

4.

Anëtar i bordit editorial të revistës "Studime albanologjike" botim periodik i Fakultetit të Historisë 
dhe Filologjisë.

Kryetar i Bordit Shkencor të revistës “Studime albanologjike” – Gjeografia, 2016, botim periodik i 
Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.

AFTËSI PERSONALE

Gjuha amtare Shqip

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT TË FOLURIT TË SHKRUARIT

Dëgjim Lexim Ndërveprim folës        Prodhim folës 

Frëngjisht C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2

Certifikatë e FGJH të UT, niveli 10

Italisht             C1/C2 C1/C2 C1/C2           C1/C2 C1/C2

Certifikatë e FGJH të UT, niveli 10

                                                     
Anglisht             C1/C2 C1/C2 C1/C2           C1/C2 C1/C2

Certifikatë e FGJH të UT, niveli 9

Aftësi komunikuese Gjatë karrierës sime kam patur pozicione pune ku kam hasur në veshtirësi të llojeve të ndryshme. 
Çdo vështirësi tejkalohet kur njeriu vendos komunikimin në plan të parë. Komunikimi në funksion 
të zgjidhjes së çështjeve dhe jo në funksion të shmangies së perkohshme të tyre, është një cilësi 
që garanton qëndrueshmerinë e punës dhe kontributit të secilit.
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                     Aftësi të tjera           

Asnjë kompetencë apo aftësi nuk mund të thuhet se fitohet në një moment të caktuar, dhe aq më pak mund të thuhet se fitohet njëherë e 
mirë e përgjithmonë. Çdo person duhet të jetë në kërkim të vazhdueshem të të mësuarit dhe të të aftësuarit, në çfarëdo niveli 
professional të jetë ai. Në këtë kontekst, modestia dhe përulësia jane parakushte të suksesit edhe akademik, por edhe njerezor në 
përgjithësi. Këto janë cilësi sa karakteriale aq edhe të vetëpërpunimit dhe vetëaftësimit përgjatë jetës nëpërmjet edukimit. Këto cilësi janë 
të domosdoshme për çdo person, në çdo punë që ai bën, dhe në çdo pozicion që mund të ketë. Edhe marrëdhëniet më të thjeshta e më 
normale njerëzore bëhen të pamundura dhe bëhen të vështira nëse nuk zotërohen këto cilësi bazë njerëzore. Ndërsa nëse 
demonstrohen këto cilësi, çdo detyrë, sado e vështire që të duket, mund të realizohet, dhe po ashtu çdo bashkëpunim në ekip sado 
problematik që të duket, do të jetë i realizueshëm dhe i suksesshëm. Këto cilësi unë i kam fituar me kalimin e kohës, veçanërisht në 
kushtet kur kam qenë pjesë e stresit të arritjes së rezultatit të matshëm. Por këto cilësi janë në formim të vazhdueshëm.
Nga ana tjetër, çdo person që drejton duhet të demonstrojë lidership. Kjo cilësi do të thotë aftësi dhe gatishmëri për të vënë suksesin e 
grupit në plan të parë si qëllim, dhe jo suksesin personal. Kjo e fundit arrihet vetem nëse drejtuesi eshte i aftë dhe i gatshëm të bëjë 
sakrificë, të tolerojë, të korrigjojë, dhe të dëshmojë shembull. Përndryshe puna në ekip është e pamundur ose nuk do të garantojë 
sukses dhe/apo qëndrueshmëri. Këtë cilësi e kam fituar gjatë drejtimit të grupeve të kolegëve në sektorë të ndryshëm ku kam punuar.

Aftësi organizative Aftësitë organizative janë të veçanta për çdo kontekst të veçantë: sektor universitar, administratë
publike, sektor joqeveritar, sektor projektues e zbatues, sektor kërkimor, sektor ekonomik. Secili
prej konteksteve të tilla kanë specifika organizative të: i) punës, ii) burimeve njerëzore; iii) burimeve 
materiale. Këto specifika nuk rreken dot nëse nuk je pjese e tyre. Përvoja e punës dhe e aktivitetit 
në secilën prej tyre më ka pajisur me këto aftësi organizative specifike, duke qene se i) kam 
drejtuar struktura të ndryshme, si Departament Universitar, Drejtori të administratës publike, 
Organizata Jofitimprurëse; ii) kam qenë Anëtar i Kabinetit të një Ndërmarrjeje të rëndësishme 
publike si KESH; iii) kam drejtuar mjaft Projekte kombëtare apo rajonale të Bashkimit Europian 
apo Ministrive të RSH, apo Bashkive. 
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		Gjinia M| Data e lindjes 30/05/1969 | Kombësia Shqiptar 





		EDUKIMI DHE TRAJNIMET

		 





14.12.2012       Profesor 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë

Hartimi dhe zbatimi i Strategjive të zhvillimit të qëndrueshëm

Studimi i Politikave të Mjedisit

Studime dhe Vlerësime të Ndikimit në Mjedis dhe e Vlerësimeve Strategjike Mjedisore

Hartimi i Planeve të Veprimit të rajoneve për Adoptim me Ndryshimet Klimatike

Studim i ndikimeve mjedisore të sektorëve primar, sekondar, dhe terciar të ekonomisë dhe aktivitetit njerëzor

Organizim i kontributit të sektorit jo-qeveritar në Strategjitë Kombëtare të Zhvillimit

04.12.2009      Profesor i Asociuar

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Menaxhimi i rrezikut nga Amianti si kancerogjen i heshtur


Studimi i detyrimeve kombëtare në kuadër të marrëveshjeve të klimës (Kyoto dhe Paris)


Studim dhe menaxhim i veprimtarive të shoqatave mjedisore

Aplikim i teorive të “sistemeve lokale” në territorin shqiptar


   01.06.2000-07.10.2004       Doktor i Shkencave (PhD)

Universiteti i Studimeve i Leçes, Itali, Fakulteti i Letrave, 

Cikli XV i Shkollës Doktorale të Italisë, Shkolla Doktorale “Menaxhim i mjedisit dhe i burimeve të territorit”

Titulli: “Menaxhim i mjedisit dhe i burimeve të territorit në zonën e Bregut, Shqipëri”

    30.10.1994-30.10.1995      Master (DEA – Diplôme d’Etudes Approfondies)

Universiteti d’Aix-en-Provence, Francë, Instituti i Gjeografisë

▪ Menaxhimi i Gjeosistemeve Mesdhetare, opsioni Gjeografi fizike: Klimatologji, karst, gjeosisteme të antropizuara”. 

Tema: “Siti karbonatik travertinor i Borshit (Shqiperi): morfologjia, paleogjeografia dhe tendenca e evolucionit”.

01.09.1987-10.07.1991    Studimet universitare: Mësues i shkollës së mesme me specialitet të parë Gjeografi dhe të dytë Histori

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë


▪ Tema e Diplomës: 

Drejtimi: Gjeomorfologji 

Titulli: “Ndërtimi i hartës gjeomorfologjike të rrjedhës së sipërme të luginës së Erzenit”

		EKSPERIENCA E PUNËS

		 





		Qershor 2016 – në vijim

		



		

		Përgjegjës i Departamentit të Gjeografisë



		

		Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë





		

		Drejtues i Njësisë Bazë me kompetenca të detajuara sipas Ligjit për Arsimin e Lartë dhe akteve nënligjore përkatëse, Statutit të Universitetit të Tiranës, Rregullores së UT-së, apo detajimeve përkatëse.





		Shtator 2015-Qershor 2016

Janar 2013-Shtator 2015


Mars 2007-Tetor 2009

Shtator 1991-Janar 2013

		Anëtar i Departamentit të Gjeografisë, UT

Drejtor i Drejtorisë së Politikave Mjedisore, Bashkia e Tiranës

Këshilltar (i jashtëm) i Drejtorit të Përgjithshëm të KESH sh.a. për Mjedisin dhe Eficensën e Energjisë

Anëtar i Departamentit të Gjeografisë, UT






		



		PUNA SHKENCORE

		 





                             Botimet

Libra

		1.

2.


3.

		HANXHARI ROMEO, et al. Vlora përballë sfidave të zhvillimit: turizëm apo industri nafte, Tiranë 2005, tirazhi 500 kopje.


HANXHARI, ROMEO Politikat e mjedisit. Niveli global dhe niveli lokal. Analizë teorike dhe raste studimi. Tiranë, 2011. INTERGRAFIKA, 161 faqe, ISBN 978-9928-4045-6-5, tirazhi 500 kopje.   

HANXHARI, ROMEO Himara, i riflessi del diamante dello Ionio albanese. Sistema locale e sistema nazionale. Analisi di un STL, dotazione, organizzazione, patrimonializzazione, Leçe 2011  (ITALI), EDIZIONI ESPERIDI, 172 f, ISBN 978-88-904439-6-1, tirazhi 1000 kopje.





		4.

		HANXHARI, ROMEO, et al. Amianti, vrasësi i heshtur kancerogjen. Emergjenca amiant në Shqipëri, Tiranë 2012, INTERGRAFIKA, 182 faqe, ISBN 978-9928-4110-7-5, tirazhi 500 kopje.





		Artikujt kryesore në revista dhe periodike shkencore brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj)




		



		1.

		HANXHARI, ROMEO (1995) Probleme të humanizimit të bregdetit shqiptar gjatë periudhës së tranzicionit ekonomik, në “Studime albanologjike” nr. 2, Revistë e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, UT, Tiranë 1995.



		2.



		HANXHARI, ROMEO (1999) Sitet travertinore për deshifrimin shumëdisiplinor të evolucionit të peizazhit. Masivi travertinor i Borshit, botuar në “Studime Gjeografike” nr. 16, Akademia e Shkencave të RSH.





		3.

		HANXHARI, ROMEO (2002) Qëndrueshmëria e turizmit dhe realitetet lokale shqiptare - mbajtur në Konferencen Ndërkombëtare “Turizmi i qëndrueshëm në Shqipëri: një plan kombëtar për turizmin alternativ”, Korrik 2002 dhe botuar me proceedings.



		4.

		HANXHARI, ROMEO (2003) “Zhvillimi i qëndrueshëm dhe pjesëmarrja e publikut. Raste shqiptare në energji, turizëm, dhe zona të mbrojtura”, botuar me proceedings, Konferenca Ndërkombetare “Politikat mjedisore: instrumenta dhe metoda”, Dhjetor 2003.

 



		5.

		HANXHARI, ROMEO (2003) Emergjenca dhe shinat e një zhvillimi të qëndrueshem të turizmit në Shqipëri, 2003, botuar në “Studime Gjeografike” nr. 16, Akademia e Shkencave të RSH.  





		6.

7. 


8. 

		HANXHARI, ROMEO (2008) Evolucioni i një zone industriale: nga një projektim ‘’Top-down’’ tek nje iniciativë ‘’Bottom-up’’. Shanset e një zhvillimi të qëndrueshëm, Studime Albanologjike’’ (Gjeografi, IV), faqe 33-48, Shtypur: “GEER” ISBN 978-99956-3344-8. Tiranë.

HANXHARI, Romeo (2009) “Parqet tematike si instrument i valorizimit të territorit. Projekt-ideja për parkun letrar “Kadare”, Studime Albanologjike (Gjeografi IV), fq. 490-501, ISBN: 978-99943-50-53-7, Sh.B. “Arbëria”, Tiranë.

HANXHARI, Romeo & YZEIRI Eqerem (2010) “Rreziqet natyrore” apo “Rreziqe njerëzore”? Keqkuptimi konceptual që na pengon të parandalojmë”. Studime Albanologjike (Gjeografi IV), fq. 307-321, Tiranë.






		8.

9. 


10.


11.

12.

		HANXHARI, Romeo & YZEIRI, Eqerem “Burimet e territorit të zonës malore të bregut. “Parku Tematik i Valanidhit” dhe “itinerari i Edward Lear” si instrument zhvillimor i saj”, Autor i parë, botuar në Studime Albanologjike IV, fq. 515-533. Tiranë 2011.

HANXHARI, Romeo & YZEIRI Eqerem “Zhvillimi i qëndrueshëm” në Shqipëri midis dy konferencave të Rio de Janeiros 1992-2012: nocioni, strategjitë, veprimet, Autor i parë, botuar në Studime Albanologjike IV, Fq.40-49, Shtëpia botuese ANI Print sh.p.k., ISSN: 2304-3828. Tiranë 2013.

HANXHARI, Romeo & YZEIRI, Eqerem “Ndikimi i ndryshimeve klimatike në infrastrukturë dhe adoptimi me ndryshimet klimatike si iniciativë e Bashkimit Europian. Rast studimi: Tirana”, Autor i parë, në proces botimi në Studime Albanologjike IV, Tiranë 2015.

HANXHARI, ROMEO “Sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit hidrokarbur në Mallakastër: fokus në dimensionin mjedisor”, bashkautor, botuar me proccedings, Konferenca Shkencore “Sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm në Mallakastër”, Bashkia Ballsh 2015. ISBN: 978-9928-160-42-3.

HANXHARI, ROMEO “Perceptimi i cënimit të burimeve natyrore të zhvillimit si faktor inicues i migrimit rural. Rast studimi: zonat e disa HEC-eve të vogla në Shqipëri”, në proces botimi në Studime Albanologjike IV, Tiranë 2016.





		

		



		Artikujt kryesore dhe periodike në revista shkencore jashtë vendit

		



		1.

2.


3.




		HANXHARI, ROMEO Acqua e identita territoriale nella regione di Himara (Albania meridionale), issue "Geografie dell’acqua la gestione di una risorsa fondamentale per la costruzione del territorio’’, Genova 2006, vëllimi 1, faqe 175-185. ISBN 88-87822-26-3.

HANXHARI, ROMEO Sviluppo turistico e problemi ambientali in Albania,  Associazione dei Geografi Italiani e Universita degli Studi di Lecce, issue "Albania in transizione’’, në dy vëllime, faqe 137-149, vëllimi 2, viti 2006, ISBN 978-88-86444-54-0.

HANXHARI, ROMEO (2008) Our environment in a Plurality of Policies Through the Future, Central European University, issue ‘’Environment and Development: Policies for our Sustainable Future’’, ISBN 978-963-9776-35-7, Budapest-New York 2008, faqe 165-174.





		4.

		HANXHARI, ROMEO (2009) Territorio, religione e turismo in Albania’, Patron Editore, Bologna, Itali, issue "I viaggi dell’anima’’, faqe 131-144.



		

		



		5.

6. 




		HANXHARI, O. & HANXHARI, R.  “Chapter 22 Asbestos in Albania”, International Day of Asbestos Victims, State of Science-State of the World, ANDEVA, Paris, October 2014, ISBN 978-2-91-635241-8, faqe 299-312.

HANXHARI Oriana & HANXHARI Romeo “Environmental sustainability of the religious pilgrimage in Albania” Sustainable Religious Tourism, Commandments, Obstacles & Challenges. Lecce, October 2012. Edizioni Esperidi, faqe 55-63. ISBN: 978-88-97895-01-5.



		

		



		Pjesëmarrjet kryesore me referim  në aktivitete shkencore ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca)

		



		1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.




		Referim në Kongresin Ndërkombëtar të IGU-së (Unioni Gjeografik Ndërkombëtar), Gusht 2004, Glasgow, Britani e Madhe, me titull “Resurset lokale për një zhvillim të qëndrueshëm, dhe problemet me pjesëmarrjen e publikut në menaxhimin e tyre në zonën e Bregut (Shqipëri)”.


Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Metamorfoza e qyteteve dhe zonave industrial në hapësirën shqiptare që prej vitit 1945”, Tiranë, 05-06.11.2008, me titull “Evolucioni i një zone industriale: nga një projektim ‘’Top-down’’ tek nje iniciativë ‘’Bottom-up’’. Shanset e një zhvillimi të qëndrueshëm”.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Transformimet hapësinore dhe roli i gjeografit në menaxhimin e tyre”, Tiranë, 20-22.11.2009, me titull “Parqet tematike si instrument i valorizimit të territorit. Projekt-ideja për parkun letrar “Kadare”.


Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Roli i gjeografit në menaxhimin e rreziqeve natyrore dhe humane”, Tiranë, 19-20.11.2010, me titull “Rreziqet natyrore” apo “Rreziqe njerëzore?” Keqkuptimi konceptual që na pengon të parandalojmë”.


Referim në Konferencën Ndërkombëtare “Investimet për trajtimin e ujërave të ndotura në zonën bregdetare”, Tirane, 9 nëntor 2010, me titull “Ndotja e ujrave nëntokësore nga ujrat e zeza: ndërhyrjet e nevojshme politiko-administrative për përmirësimin e gjëndjes”.

Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Kriza e zonave malore dhe mundësitë për zhvillimin e qëndrueshëm”, Tiranë, 18-19.11.2011, me titull “Burimet e territorit të zonës malore të bregut. “Parku Tematik i Valanidhit” dhe “itinerari i Edward Lear” si instrument zhvillimor i saj”.


Referim i botuar në proceedings të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Economic policy and EU integration”, Business Faculty of the University “Aleksander Moisiu”, Durrës 20-21 prill 2012, me titull “The economical and ethical dimension of the impact of the Cement Industries on the Albania’s position within the Kyoto Protocol”, Autor i parë. 

  



		8.

		Referim i botuar në proceedings të Konferencës së Dytë Ndërkombëtare për Turizmin Fetar, Lecce, Itali, 29-30 Tetor   2012, me titull “Environmental sustainability of the religious pilgrimage sites in Albania, Autor i dytë.   

                                                                                                                   



		9.

10.


11.


12.


13.

		Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Gjeografia dhe territori”, Tiranë, 22.11.2013, me titull “Zhvillimi i qëndrueshëm” në Shqipëri midis dy konferencave të Rio de Janeiros 1992-2012: nocioni, strategjitë, veprimet”, Autor i parë.


Referim në Konferencën Ndërkombëtare “Natural resources and land use in hilly-mountain areas”, Ohër, Maqedoni, Autor i dytë. Shtator 2013.


Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Infrastruktura si faktor integrimi dhe zhvillimi territorial”, Tiranë, 04.12.2015, me titull “Ndikimi i ndryshimeve klimatike në infrastrukturë dhe adoptimi me ndryshimet klimatike si iniciativë e Bashkimit Europian. Rast studimi: Tirana”, Autor i parë.


Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Infrastruktura si faktor integrimi dhe zhvillimi territorial”, Tiranë, 04.12.2015, me titull “Ndikimi i ndryshimeve klimatike në infrastrukturë dhe adoptimi me ndryshimet klimatike si iniciativë e Bashkimit Europian. Rast studimi: Tirana”, Autor i parë.


Referim në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Migrimi dhe hapësira gjeografike: faktorë, ndërveprime, sfida”, Tiranë, 09.12.2016, me titull “Perceptimi i cënimit të burimeve natyrore të zhvillimit si faktor inicues i migrimit rural. Rast studimi: zonat e disa HEC-eve të vogla në Shqipëri”.





		

		



		

		



		Pjesëmarrje si moderator në  aktivitete shkencore ndërkombëtare (seminare, kongresse, konferenca)

		



		1.

2.


3.

		Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Transformimet hapësinore dhe roli i gjeografit në menaxhimin e tyre”, Tiranë, 20-22.11.2009.


Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Roli i gjeografit në menaxhimin e rreziqeve natyrore dhe humane”, Tiranë, 19-20.11.2010.


Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Kriza e zonave malore dhe mundësitë për zhvillimin e qëndrueshëm”, Tiranë, 18-19.11.2011.






		4.




		Moderator në Konferencën Ndërkombëtare “Azbesti: gjendja në botë dhe perspektiva”, Bruksel, Tetor 2012.



		                                                   5.

		Moderator në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Gjeografisë “Migrimi dhe hapësira gjeografike: Faktorë, Ndërveprime, Sfida”, Tiranë, 09.12.2016.






		

		



		Pjesëmarrje në aktivitete shkencore ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues

1.


2.


3.


4.


5.


6.

		Anëtar i Bordit editorial të Konferencës Shkencore "Religious tourism", që ka botuar gjithsej 3 vëllime dhe ka organizuar 4 konferenca.

Kryetar i Bordit Shkencor të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Migrimi dhe hapësira gjeografike: Faktorë, Ndërveprime, Sfida”, Tiranë, 09.12.2016.

Anetar i Bordit Editorial te Konferences Nderkombetare te perdyvitshme te Shoqates se Gjeografeve te Maqedonise.

Anëtar i Stafit të Jashtëm Mësimdhënës të Doktoraturës në “Menaxhim i mjedisit dhe i burimeve të territorit”, pranë Universitetit të Salentos, Itali.

Anëtar i Stafit të Jashtëm Akademik të Shkollës Master në “Ekoturizmi dhe turizmi kulturor në zonën Adriatiko-Ioniane”, Universiteti i Bolonjës, Itali.

Kryetar i shoqatës “ANEP –Për Politika të Reja të Mjedisit”, licensuar për studime VNM dhe VSM.






		

		



		Pjesëmarrje në Projekte Kombëtare

		



		1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.


11.


12.




		Tetor 1998- Mars 2000 – Konsulent shkencor i LEGAMBIENTE në projektin “Nxitja e pjesëmarrjes së publikut në procesin e menaxhimit të mjedisit në Shqiperi”, financuar nga Komuniteti Europian.  


Tetor 2000- Mars 2002 – Konsulent shkencor, koordinator, dhe formator i LEGAMBIENTE në projektin “Hartimi i Axhendave 21 Lokale për një menaxhim mjedisor efikas (Tiranë, Vlorë, Shkodër)”, financuar nga Ambasada e Mbreterisë së Hollandës në Shqipëri.


Tetor - Nëntor 2005; Anëtar ekspert jo-qeveritar i Grupit Ndërministror për Parkun Industrial -energjitik të Vlorës.

Koordinator kombëtar i projektit “Vlerësim i gjendjes dhe problematikës së pranisë së Amiantit në Shqipëri, dhe rrugët e përmirësimit”, financuar nga MMPAU me fonde të Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Tiranë, Qershor 2006 - Dhjetor 2006.

Koordinator i projektit “Edukimi i efiçensës së energjisë tek një komunitet lokal - kontribut për problemin global të ndryshimeve klimatike”, financuar nga GEF - Global Environment Facilities, Maj 2007 - Nëntor 2007.

Koordinator kombëtar i projektit “Bazat e një Plani Lokal Veprimi të Bashkisë së Vlorës për problemin e Amiantit”, financuar nga MMPAU me fonde të Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Tiranë, Qershor 2007 - Dhjetor 2007.


Kontraktuar nga UNDP si ekspert autor i “Vleresimit Strategjik Mjedisor” të Planit Rregullues të Tiranës, 2011-2012.

Janar 2012- Maj 2012; Kontraktuar nga UNDP dhe MMPAU si Konsulent kombëtar dhe hartues i raportit zyrtar “Albania Rio + 20”, depozituar zyrtarisht nga RSH ne Samitin e OKB-së për Zhvillim te Qendrueshem, mbajtur ne Rio de Janeiro në Maj 2012.

Anetar i “Bordit kombetar te Aarhus” në kuadër të Ministrisë së Mjedisit, grup monitorues i zbatimit të implementimit të Konventes së Aarhusit në Shqipëri, Janar 2012-Janar 2013.


Drejtues i grupit te punes te hartimit dhe implementimit te projektit “Build SEE” ne kuader te Programit IPA, Shtator 2013-Dhjetor 2014.


Drejtues i grupit te Punes hartues i “Planit te Veprimit per Adoptim me ndryshimet klimatike te Bashkise se Tiranes”, aprovuar ne Prill 2015 dhe depozituar zyrtarisht prane iniciatives/organizates “Mayors adapt” te Bashkimit Europian, Janar 2014-prill 2015.


Konsulent Teknik Kombetar i projektit të CP/RAC & MEDPOL “Environmentally Sound Management of equipment, stocks and wastes containing or contaminated by PCBs in national electricity companies of Mediterranean countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Egypt and Turkey)”.



		



		

		



		Pjesëmarrje në Projekte Ndërkombëtare

		



		1.

2.

		Koordinator kombëtar i projektit IPA "CLE-EN", financuar nga BE, implementuar në periudhën Qershor 2007-Qershor 2009.   

Koordinator kombetar i projektit IPA "BUILD SEE", financuar nga BE, implementuar në periudhën Janar 2013-Dhjetor 2014.





		3.

		Koordinator kombëtar i projektit në nivel të Ballkanit Perëndimor "Hartimi i Planeve të Veprimit për adoptim ndaj ndryshimeve klimatike, Tirana-Podgorice-Beograd", financuar nga GIZ, implementuar në periudhën Tetor 2013-Prill 2015.





		4.

		Koordinator kombëtar i projektit "Europe for citizens" financuar nga BE, implementuar në periudhën Shtator 2013-Mars 2015.                                                                                                                        



		

		



		5.

		Konsulent Teknik kombëtar i projektit të CP/RAC & MEDPOL “Environmentally Sound Management of equipment, stocks and wastes containing or contaminated by PCBs in national electricity companies of Mediterranean countries (Albania, Bosnia-Herzegovina, Egypt and Turkey)”, implementuar në periudhën Shtator 2012-Prill 2015.  



		

		



		Eksperienca të mobilitetit ndërkombëtar si kërkues shkencor

		



		1.

2.


3.


4.


5.

		Qershor 2005 - Korrik 2007 - Relatues dhe pjesëmarrës për Shqipërinë në Shkollën 3-vjeçare “Mësimdhënia në Mjedis dhe Zhvillim të Qëndrueshem” koordinuar nga “Qendra Regjionale për Ekselencë në Mësimdhenien e Larte”, CEU - Universiteti i Europës Qendrore, Budapest.

Prill 2006 - Profesor i ftuar për leksion në Shkollën Doktorale “Menaxhim i mjedisit dhe i burimeve të territorit”, Leçe, Itali.

Shtator 2009 - Qershor 2010 - Pjesëmarrës në “Advanced training course on Management of the Urban Environment”, organizuar dhe financuar nga SIDA (Suedi) dhe mbajtur nga SIPU INTERNATIONAL. Stockholm, Shkup.


Shtator 2012 - Profesor i ftuar për seminar në Universitetin George Washington (GWU), Uashington SHBA, me temë “Amianti në Shqipëri. Të rejat e kërkimit në këtë fushë”.

1-30 Mars 2015: Trajnim në Komitetin e Rajoneve të Bashkimit Europian, Bruksel, Belgjikë.





		

		



		Pjesëmarrje si anëtar i Bordit Editorial në revista shkencore (kombëtare dhe ndërkombëtare)

		



		1.

		Anëtar i Bordit editorial të revistës shkencore ndërkombëtare "Revista Gjeografike", botim i Asosacionit Gjeografik të Maqedonisë.   





		2.

		Kryetar i Bordit editorial të revistës shkencore "Studime Gjeografike", botim periodik i Universitetit të Tiranës, Departamenti i Gjeografisë.





		3.

4.

		Anëtar i bordit editorial të revistës "Studime albanologjike" botim periodik i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.

Kryetar i Bordit Shkencor të revistës “Studime albanologjike” – Gjeografia, 2016, botim periodik i Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë.



		

		



		AFTËSI PERSONALE

		 





		Gjuha amtare

		Shqip



		

		



		Gjuhë të tjera

		TË KUPTUARIT 

		TË FOLURIT

		TË SHKRUARIT



		

		Dëgjim 

		Lexim 

		Ndërveprim folës 

		       Prodhim folës 

		



		Frëngjisht 

		C1/C2

		C1/C2

		C1/C2

		C1/C2

		C1/C2



		

		Certifikatë e FGJH të UT, niveli 10



		Italisht

		            C1/C2 

		C1/C2

		C1/C2

		          C1/C2

		C1/C2



		

		Certifikatë e FGJH të UT, niveli 10



		                                                     Anglisht

		            C1/C2 

		C1/C2

		C1/C2

		          C1/C2

		C1/C2



		

		Certifikatë e FGJH të UT, niveli 9





		Aftësi komunikuese

		Gjatë karrierës sime kam patur pozicione pune ku kam hasur në veshtirësi të llojeve të ndryshme. Çdo vështirësi tejkalohet kur njeriu vendos komunikimin në plan të parë. Komunikimi në funksion të zgjidhjes së çështjeve dhe jo në funksion të shmangies së perkohshme të tyre, është një cilësi që garanton qëndrueshmerinë e punës dhe kontributit të secilit. 





		Aftësi organizative 

		Aftësitë organizative janë të veçanta për çdo kontekst të veçantë: sektor universitar, administratë publike, sektor joqeveritar, sektor projektues e zbatues, sektor kërkimor, sektor ekonomik. Secili prej konteksteve të tilla kanë specifika organizative të: i) punës, ii) burimeve njerëzore; iii) burimeve materiale. Këto specifika nuk rreken dot nëse nuk je pjese e tyre. Përvoja e punës dhe e aktivitetit në secilën prej tyre më ka pajisur me këto aftësi organizative specifike, duke qene se i) kam drejtuar struktura të ndryshme, si Departament Universitar, Drejtori të administratës publike, Organizata Jofitimprurëse; ii) kam qenë Anëtar i Kabinetit të një Ndërmarrjeje të rëndësishme publike si KESH; iii) kam drejtuar mjaft Projekte kombëtare apo rajonale të Bashkimit Europian apo Ministrive të RSH, apo Bashkive. 





		                     Aftësi të tjera           

Asnjë kompetencë apo aftësi nuk mund të thuhet se fitohet në një moment të caktuar, dhe aq më pak mund të thuhet se fitohet njëherë e mirë e përgjithmonë. Çdo person duhet të jetë në kërkim të vazhdueshem të të mësuarit dhe të të aftësuarit, në çfarëdo niveli professional të jetë ai. Në këtë kontekst, modestia dhe përulësia jane parakushte të suksesit edhe akademik, por edhe njerezor në përgjithësi. Këto janë cilësi sa karakteriale aq edhe të vetëpërpunimit dhe vetëaftësimit përgjatë jetës nëpërmjet edukimit. Këto cilësi janë të domosdoshme për çdo person, në çdo punë që ai bën, dhe në çdo pozicion që mund të ketë. Edhe marrëdhëniet më të thjeshta e më normale njerëzore bëhen të pamundura dhe bëhen të vështira nëse nuk zotërohen këto cilësi bazë njerëzore. Ndërsa nëse demonstrohen këto cilësi, çdo detyrë, sado e vështire që të duket, mund të realizohet, dhe po ashtu çdo bashkëpunim në ekip sado problematik që të duket, do të jetë i realizueshëm dhe i suksesshëm. Këto cilësi unë i kam fituar me kalimin e kohës, veçanërisht në kushtet kur kam qenë pjesë e stresit të arritjes së rezultatit të matshëm. Por këto cilësi janë në formim të vazhdueshëm.

Nga ana tjetër, çdo person që drejton duhet të demonstrojë lidership. Kjo cilësi do të thotë aftësi dhe gatishmëri për të vënë suksesin e grupit në plan të parë si qëllim, dhe jo suksesin personal. Kjo e fundit arrihet vetem nëse drejtuesi eshte i aftë dhe i gatshëm të bëjë sakrificë, të tolerojë, të korrigjojë, dhe të dëshmojë shembull. Përndryshe puna në ekip është e pamundur ose nuk do të garantojë sukses dhe/apo qëndrueshmëri. Këtë cilësi e kam fituar gjatë drejtimit të grupeve të kolegëve në sektorë të ndryshëm ku kam punuar.
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