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CV – Jetëshkrim   

  

Informacion Personal   

Emri / Mbiemri  Antoneta BRAHUSHI 

Addresa Rruga “Foto Janku”, Nd. 7,  H. 1, Ap. 5, 1016 Tirane, Shqiperi  

Telefoni(at) Fiks:--  Celular: 0697052084  

E-mail antonetabrahushi@yahoo.com 
  

Shtetësia Shqiptare  
  

Data e lindjes 10 Shkurt 1972 
  

Gjinia Femer 
  

Punësimi i dëshiruar / 
Fusha e punësimit  

Laborante/Specialiste e materialit gjenetik te bimeve. 

  

Eksperiencat e 
punësimit 

 

Data Qershor 2020 dhe në vazhdim 

Roli ose pozicioni i punës Laborant 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Sigurimi i mbeshtetjes administrative dhe protokoll - arkivit me te dhena e 
dokumente; menaxhimi i materialeve te konsumit te eskperimenteve fushore 
dhe laboratorike; ruajtja e pikave te kontaktit me kerkuesit shkencor, studentet 
dhe vizitoret e IRGJB; si dhe  kryerja e analizave biometrike te mostrave te 
bimeve nga provat eksperimentale. 

Emri dhe adresa e 
punëdhënsit 

Instituti i Resurseve Gjenetike te Bimeve (IRGJB), UBT Tirane 

Lloji i binzesit ose sektori  Institucion publik 

Data Shtator 2006 deri Maj 2020  

Roli ose pozicioni i punës Specialiste 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Keshillime, trainime ne fushen e bujqesise dhe zhvillimit rural; Aprobim 
fidanesh dhe marrje mostra per rianalize te farave. 

Emri dhe adresa e 
punëdhënsit 

Drejtoria e Bujqesise Tirane  

Lloji i binzesit ose sektori  Institucion publik 
  

Data Janar 2004 deri Janar 2005 dhe Shkurt 2006  deri Shtatort 2006 

Roli ose pozicioni i punës Specialiste 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Studime, kerkime shkencore, trainime mbi teknologjite e kultivimit te 
perimeve 

Emri dhe adresa e 
punëdhënsit 

Instituti i Perim-Patateve, Tirane 

Lloji i binzesit ose sektori  Institucion publik 
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Data Janari 1996 deri me Maj 1997 

Roli ose pozicioni i punës Specialiste (Arketare) 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Menaxhim ekonomik dhe financiar te fondeve te Fakultetit. 

Emri dhe adresa e 
punëdhënsit 

Fakulteti i Bujqesise, Universiteti Bujqesor i Tiranes 

Lloji i binzesit ose sektori  Institucion publik 
  

Data Prill 1995 deri me Dhjetor 1995 

Roli ose pozicioni i punës Specialiste e statistikes bujqesore 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Mbledhja dhe perpunimi i te dhenave bujqesore 

Emri dhe adresa e 
punëdhënsit 

Drejtorine e Bujqesisse Delvine 

Lloji i binzesit ose sektori  Institucion publik 
  

Edukimi - Arsimimi  
  

Datat Tetor 2006 - Maj 2008 

Titulli i kualifikimit të arritur   Marrja e diplomes “MASTER”, 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Pergatitja e diplomes ne  Shkencat Agronomike ne drejtimin “Permiresimi 
Gjenetik i Bimeve dhe Prodhimi i Farerave dhe Fidaneve” 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Fakulteti i Bujqesise, Universiteti Bujqesor i Tiranes 

Datat Shtator 1995 - Tetor 2005 

Titulli i kualifikimit të arritur  Marrja e diplomes universitare: “Ekonomist Agrar” 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Edukim ne fushen e ekonomise bujqesore ne specialitetin “Specialist 
Agrobiznesi” 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Universiteti Bujqesor i Tiranes 

Datat Shtator 1990 - Shkurt 1995 

Titulli i kualifikimit të arritur  Marrja e diplomes universitare “Agronom i Larte” 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Edukim ne fushen e bujqesise dhe kultivimit te bimeve 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Fakulteti i Bujqesise, Universiteti Bujqesor i Tiranes 

Trajnimet - Kualifikimet  

Datat 12 Shkurt 2020 

Titulli i kualifikimit të arritur  Bujqesia Organike 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Bujqesia Bio, alternative e zhvilllimit te Qendrueshem 
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Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Instittuti i Bujqesise Bio (IBB), Durres 

Datat 21 Nentor 2019 

Titulli i kualifikimit të arritur  Bujqesia Organike dhe keshillimi 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Permiresimi i njohurive te fermereve te bujqesise organike 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

UBT Tirane & Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 

Datat 20 Qershor 2019 

Titulli i kualifikimit të arritur  Mbrojtja e bimeve dhe analizat e tokes 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Mbrojtja e integruar e bimeve / Analiza e treguesve te tokes dhe interpretimi 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

UBT Tirane & Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 

Datat 17 Korrik 2019 

Titulli i kualifikimit të arritur  Kultivaret autoktone te perimeve 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Identifikimi,restaurimi dhe rikethimi ne prodhim i kultivareve te  vjeter e tradicionale 

te perimeve 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Instituti i Resurseve Gjenetike, UBT Tirane 

Datat 23-24 Tetor 2018 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Base level Training for Public Extension Adviser in Albania 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Projekti IPESA & Ministria e Bujqesise dhe Zhvillimit Rural 

Datat Maj 2017 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“Mbi perdorimin e qendrueshem te resurseve gjenetike te bimeve te arave“ 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Instituti i Resusrseve Gjenetike (UBT Tirane) 

  

Datat Maj 2017 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“Vreshti dhe vera autoktone” 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

QTTB  Vlore 

  

Datat Maj  2017 
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Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“Mbi perdorimin e qendrueshem te resusrseve gjenetike te bimeve te arave “ 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Instituti i resurseve gjenetike te bimeve UBT Tirane 

  

Datat Prill 2017 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“ Mbulimi i demeve bujqesore dhe ruajtja e kapaciteteve prodhuese” IPA 2013 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

F.A.O. 

  

Datat Mars 2017 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“Xylella fastidiosa, Sensibilizim per shqiperime” 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Universiteti Agronomik, Bari Itali,  Universiteti Bujqësor i Tiranës, QTTB 
Vlore 

  

Datat Dhjetor 2016 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“Organic Agriculture, an instrument for a healthy food and sustainable rural 
development: Policies, legislation and Education” 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

 Agribiomediterraneo-Grupi Medhetar i IFOAM 

 Universiteti Bujqësor i Tiranës 

 Instituti Agronomic Mesdhetar CHIEAM-Bari 

 ICEMA-ALBANIA 

  

Datat Dhjetor 2016 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e bujqesise 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“ Biodiversiteti dhe zhvillimi ekonomik”  

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Akademia e shkencave, UBT Tirane, U.B “Fan Noli”, U.B Tetove, U.B. 
Prishtine 

  

Datat Mars 2016 

Titulli i kualifikimit të arritur  Program trajnimi ne fushen e kooperimit ne bujqesi 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

“Formimi i kapaciteteve institucionale te shoqates se kooperativave bujqesore 
shqiptare ne fuksion te permiresimit te klimes se kooperativave ne bujqesine 
shqiptare” 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

 “Shoqata e kooperativave bujqesore te shqiperise” 
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 Korrik  2020       MSc. Antoneta Brahushi 

  

Datat Mars 2012 

Titulli i kualifikimit të arritur  Certifikate  trajnimi 

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Politikat e BE per bujqesine dhe zhvillimin rural; Programi IPARD dhe masat 
per Shqiperine; pergatitja e biznes planeve per projetet ne fushen e bujqesise 
dhe zhvillimit rural. 

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

GIZ ne bashkepunim me Ministrine e Bujesise, Ushqimit dhe Mbrojtjesse 
Konsumatorit. 

  

Datat Prill 2010 

Titulli i kualifikimit të arritur  Certifikate  

Temat kryesore / aftësitë e 
mbuluara nga edukimi / 

trajnimi 

Program trajnimi ne fushen e bujqesise  

Emri dhe lloji i subjektit që 
ofroi edukimin ose trajnimin 

Ministry of Agriculture and Land Reclamation, Egypt 

  

  

Aftësitë personale dhe 
kompetencat  

 

  

Gjuha e nënës Shqip 
  

Gjuhë të tjera  

Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli Europian (*)  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Gjermanisht  B2 Mire B2 Mire B1 Mire B1 Mire B1 Mire 

Italisht  B2 Mire B1 Mire B1 Mire B1 Mire B1 Mire 
  

Aftësi organizative dhe 
kompetenca  

Aftesi organizative shume te mira te fituara gjate edukimit dhe trajnimeve te 
ndyshme si dhe gjate eksperieneces se punes. 

  

Aftësi teknike dhe 
kompetenca  

Njohje shume te mire te teknologjive te bimeve bujqesore, permiresimit 
gjenetik,  aftesi keshilluese dhe inspektuese per praktikat bujqesore, pergatitje 
dhe kontroll te projekteve ne fushen e bujqesise dhe zhvillimit rural.  

  

Aftësi kompjuterike dhe 
kompetenca 

Perdor shume mire programet baze kompjuterike (Word, Exel dhe 
PowerPoint). 

  

Aftësi të tjera dhe 
kompetenca 

Aftesi shume te mira per te punuar ne grup, me etike profesionale dhe e 
motivuar. 

  

Informacion shtesë Leje drejtimi te automjetit (B). 
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