Europass Curriculum Vitae

Informatat Personale
Emri /Mbiemri

Prof. Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi,

Addressa

Lagja Arberia III/ Perroi I Njelmet n.N. 10000 Prishtine, Kosovo

Telefoni

Mobile: +377 (0) 44 666 217

E-mail

ibrakrasniqi@gmail.com;

Nacionaliteti

Kosovar

Gjinia

Male

Vend i Deshiruar i Punes
/Fusha Perkatese

Mesimdhenes ne FIEK
Mësimdhënës për lëndet Menaxhim Projetkeve, Menaxhim Strategjik dhe
Ndermarresi

arbion007@hotmail.com

Eksperienca e punes
Datat

Datat Shkurt 2016 – Vazhdon

Pozicioni i mbajtur

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Mesimdhenes Universitar Master dhe Bachelor ne lendet
 Bazat e Menaxhimit dhe Menaxhimi strategjik,
 Ndermarresia, Planifikimi dhe organizimi ne ndermarrje,
 Menaxhimi Nderkombetar i Projekteve,
 Menaxhimi I riskut dhe ndryshimeve
 Menaxhimi I resurseve natyrore
 Menaxhimi I Cilesise dhe Inovacionit dhe
 Metodat e Hulumtimit






Mesimdhenie,
Mentorim I studenteve ne nivelin master dhe bachelor
Zhvillimi I kurrikulave te reja
Hulumtimi dhe iniovacioni
Menaxhimi akademik

Emri dhe adresa e punedhenesit

UNHZ, Peje, Fakulteti Biznesit,www.unhz.eu

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Edukim Universitar

Datat

Datat Tetor 2015 – Shtator 2017

Pozicioni i mbajtur
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Mesimdhenes Universitar Master dhe Bachelor ne lendet
 Menaxhimi I projekteve
 Bazat e Menaxhimit dhe Menaxhimi strategjik,
 Planifikimi dhe organizimi ne ndermarrje,
 Menaxhimi Nderkombetar i Projekteve,
 Menaxhimi I riskut dhe ndryshimeve
 Menaxhimi I resurseve natyrore
 Menaxhimi I Cilesise dhe Inovacionit dhe
 Metodat e Hulumtimit
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Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore







Mesimdhenie,
Mentorim I studenteve ne nivelin master dhe bachelor
Zhvillimi I kurrikulave te reja
Hulumtimi dhe iniovacioni
Menaxhimi akademik

Emri dhe adresa e punedhenesit

FIEK-UP, uni-pr.edu

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Edukim Universitar

Datat

Datat Tetor 2016 – July 2017

Pozicioni i mbajtur

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Mesimdhenes Universitar Master dhe Bachelor ne lendet
 Menaxhimi Nderkombetar
 Menaxhimi strategjik,
 Planifikimi dhe organizimi ne ndermarrje,
 Menaxhimi Nderkombetar i Projekteve,
 Menaxhimi I riskut dhe ndryshimeve
 Menaxhimi I resurseve natyrore
 Menaxhimi I Cilesise dhe Inovacionit dhe
 Metodat e Hulumtimit dhe Inovacioni
 SPSS







Mesimdhenie,
Mentorim I studenteve ne nivelin master dhe bachelor
Zhvillimi I kurrikulave te reja
Hulumtimi dhe iniovacioni
Menaxhimi akademik

Emri dhe adresa e punedhenesit

Kolegji UBT, Fakulteti I Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomise,www.ubt-uni.net

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Edukim Universitar

Datat

Datat Tetor 2012 – Janar 2015

Pozicioni i mbajtur

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Mesimdhenes Universitar Master dhe Bachelor ne lendet
 Menaxhimi I projekteve
 Bazat e Menaxhimit dhe Menaxhimi strategjik,
 Planifikimi dhe organizimi ne ndermarrje,
 Menaxhimi Nderkombetar i Projekteve,
 Menaxhimi I riskut dhe ndryshimeve
 Menaxhimi I resurseve natyrore
 Menaxhimi I Cilesise dhe Inovacionit dhe
 Metodat e Hulumtimit






Mesimdhenie,
Mentorim I studenteve ne nivelin master dhe bachelor
Zhvillimi I kurrikulave te reja
Hulumtimi dhe iniovacioni
Menaxhimi akademik

Emri dhe adresa e punedhenesit

Kolegji UBT, Fakulteti I Menaxhmentit, Biznesit dhe Ekonomise,www.ubt-uni.net

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Edukim Universitar

Datat

Datat Tetor 2010 – Shtator 2012
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Pozicioni i mbajtur

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Ligjerues Senior ne lendet
 Menaxhimi i Projekteve
 Lidershipi, ndryshimet dhe sfidat
 Organizimi dhe kontrolli I Ndermarrjeve
 Bazat e Lidershipit,
 Sjellja me njerez,
 Kontrolli dhe kultura ne organizate,
 Komunikimi dhe rendesia e komunikimit,
 Menaxhimi i stresit






Mesimdhenie,
Mentorim I studenteve ne nivelin master dhe bachelor
Zhvillimi I kurrikulave te reja
Hulumtimi dhe iniovacioni
Menaxhimi akademik

Emri dhe adresa e punedhenesit

International Business College –IBCM –Mitrovica (www.ibcmitrovica.eu )

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Edukim Universitar

Datat

2006-2012

Pozicioni i mbajtur

Mesimdhenes
 Menaxhimi Resurseve
 Organizimi dhe kontrolli I Ndermarrjeve
 Kontrolli dhe kultura ne organizate,
 Komunikimi dhe rendesia e komunikimit,
 Komunikimi joverbal dhe menaxhimi i stresit ,
 Menaxhimi konflikteve dhe stresit Pasurimi i resurseve
 Zhvillimi dhe Menaxhimi Strategjik
 Menaxhimi i mbeturinave
 Mbrojtja e ujit
 Baza ligjore dhe menaxhimi i mjedisit

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Emri dhe adresa e punedhenesit
Lloji dhe sektori i veprimtarise







Mesimdhenie,
Mentorim I studenteve ne nivelin master dhe bachelor
Zhvillimi I kurrikulave te reja
Hulumtimi dhe iniovacioni
Menaxhimi akademik

Universiteti Prishtines,
Edukim Universitar

Datat

1993-1999

Pozicioni i mbajtur

Hulumtues Shkencor

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Emri dhe adresa e punedhenesit
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Pergatitja e projektpropozimevedhe programeve zhvillimore
Analizimi i mundesise dhe riskut
Keshillimi i menaxhmentit për faktorët e rrezikut
Analizimi i punës aktuale dhe perspektivat e ardhshme
Studim i skenareve të mundshem zhvilllimor
Pune shkencore kerkimore ne grup dhe individuale

Universiteti Freibergut, Gjermani

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
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Angazhime Profesionale dhe Konsulence
Datat

Shtator 2014- Janar 2015

Pozicioni i mbajtur

Konsultant i UNDP për pergatitje te Planit Implementues per zhvillim ekonomik te
Komunës së Shtimes

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore






Përgatitja e Planit të Veprimit per zhvillim afatmesem ekonomik
Pergatitja e Projektpropozimeve sipas IPA-se
Ngritja e kapaciteteve humane ne fushen e menaxhimit te projekteve
Keshillim dhe ekspertize ne fushen e menaxhimit public dhe zhvillimit

Emri dhe adresa e punedhenesit

UNDP/CDF , 10000 Prishtine

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Konsulence Profesionale- Ngritja e kapaciteteve te qeverisjes locale

Datat

Prill 2012- Nentor 2012

Pozicioni i mbajtur

UNDP/KFOS- CDF Këshilltar prane MAPL

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore





Përkrahje Ministrise ne pergatitjen e Strategjise per Menaxhim te Administrimit te
Pushtetit Lokal
Trajnimi i stafit nga fusha e menaxhimit te projekteve
Këshillimi professional ne fushen e strukturimit

Emri dhe adresa e punedhenesit

UNDP dhe SOROS. Pejton, 10000 Pristina

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Konsulence-Krijimi I bazes strategjike, zhvillimit ekonomik dhe ngritja e kapaciteteve humane

Datat

Prill 2010- Nentor 2010

Pozicioni i mbajtur

UNDP/KFOS- CDF Këshilltar professional në Komisionin e Kuvendit të Kosovës për
Ekonomi, Industri dhe Tregti, Transport Telekomunikacion, Energji dhe Miniera

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore






Përkrahje Komisionit Parlamentar në monitorimin e zbatimit të Ligjit
Ekspertiza në fushat juridike përkatëse
Trajnimi i stafit mbështetës të komisionit
Këshillimi I Deputeteve te Komisionit

Emri dhe adresa e punedhenesit

UNDP dhe SOROS. Pejton, 10000 Pristina

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Konsulence-Krijimi bazes ligjore, zhvillimit ekonomik dhe ngritja e kapaciteteve humane

Datat

Shkurt 2010-Qershor 2010

Pozicioni i mbajtur

Konsultant i OSBE-së për ndërtimin e kapaciteteve të Qeverisjes Vendore në
Komunën e Prishtinës

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore








Përgatitja e Planit të Veprimit dhe bazës ligjore për projekte ne sektorin e
menaxhimit të mbeturinave
Sjellja me njerez,
Kontrolli dhe kultura ne organizate,
Komunikimi dhe rendesia e komunikimit,
Komunikimi joverbal dhe menaxhimi i stresit ,
Menaxhimi konflikteve dhe stresit






Përkrahje dhe udhëzime në hartimin e legjislacionit sekondar
Përcaktimi per strukturën organizative dhe përgjegjësitë në komunë;
Sigurimi i një ndihmë profesionale, ligjore, në fushën e mjedisit
Përkrahje dhe udhëzime në ndërtimin e kapaciteteve për Komunën e Prishtinës

Emri dhe adresa e punedhenesit

RC Prishtina,OSCE , 10000 Prishtine

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Konsulence Profesionale- Ngritja e kapaciteteve te qeverisjes locale dhe krijimi i bazes
ligjore
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Datat
Datat

Prill 2009-Shkurt 2010

Pozicioni i mbajtur

Konsulent i pavarur në Komisionin e Kuvendit të Kosovës për fusha të Ekonomisë,
Industrisë dhe Tregtisë, të Transportit, Telekomunikacion Energjisë dhe Minierave

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore








Mbështetje e Komisionit për përgatitjen e Strategjive dhe Ligjeve,
Përkrahje dhe udhëzime në hartimin e legjislacionit
Monitorimi i zbatimit të Ligjit
Ekspertiza në fushat përkatëse dhe
Trajnimi i stafit mbështetës të komisionit
Këshillimi per anëtarët e Komisionit me ekspertizë përkatëse

Emri dhe adresa e punedhenesit

Kuvendi i Kosovës, Nënë Tereza, pn 10000 Prishtinë

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Konsulence-Zhvillimi ekonomik dhe ngritja e kapaciteteve

Datat

2007-2009

Pozicioni i mbajtur
Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Sekretar i Përhershëm


















Emri dhe adresa e punedhenesit
Lloji dhe sektori i veprimtarise
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Të sigurojë menaxhimin e përshtatshëm të Ministrisë, nëpërmjet përdorimit efektiv
të burimeve profesionale njerëzore dhe burimeve financiare
Keshillimi I Ministrit dhe Kabinetit si dhe mbështetje profesionale në zhvillimin dhe
zbatimin e programit të qeverisë në sektorët përkatës;
Koordinon të gjitha aktivitetet e të gjitha strukturave nën kujdesin e tij, duke kërkuar
nga çdo strukturë për të ndërmarrë detyrat e veta funksionale, të përcaktuara me
Rregullore dhe,
Përgatit, në bashkëpunim me Departamentet përkatëse, projekte për prezantimin e
argumenteve në seanca buxhetore.
Mbështetje për ministrin në zbatimin e programet e qeverisë
Harton dhe zhvillon Politikat dhe strategjitë sektoriale dhe të koordinojë aktivitete
në implementimin e tyre nën udhëheqjen e ministrit;
Implementon detyrimet ligjore, praktikat e planifikimit, aktivitetet organizative dhe
kontrollit, në politikat e Ministrisë dhe ndjek organizimin e përditshëm të punëve;
Raporton tek Ministrimbi aktivitetet e Ministrisë;
Siguron rekomandime për departamentet, zyrat dhe njësitë e Ministrisë, në
koordinim mes Ministrisë dhe organizatat e tjera qeveritare dhe joqeveritare.
Organizimi dhe për të siguruar funksionin e sistemit të kontrollit të brendshëm, në
përputhje me kërkesat e Rregullores së Brendshme;
Të kërkojë hartimin e programeve të detajuara të punës për secilën strukturë nën
kujdesin e tij, dhe në mënyrë aktive të ndjekë zbatimin e tyre nëpërmjet monitorimit;
Mbikëqyr përgatitjen dhe zbatimin e buxhetit, dhe efikasitetin e shpenzimeve të
bëra;
Ndjekja e rekrutimit dhe promovimin e stafit sipas procedurave, në përputhje me
politikat e shërbimit civil;
Ndjekja e komunikimit dhe bashkëpunimit me ministritë tjera dhe institucionet e tjera
qendrore dhe vendore;
Ndjekja e zbatimit të ligjeve dhe akteve nënligjore të nxjerra nga Ministri.
Mbikëqyrë funksionimin e administratës, duke kërkuar që ajo të jetë në funksion të
Kabinetit, të departamenteve dhe zyrave të Ministrisë dhe
Përfaqëson Ministrinë në marrëdhëniet me të tretët në zbatim të kompetencave të
tij dhe autorizimeve nga ana e Ministrit

MTI, Lagja e Spitalit , 10000 Prishtine
Qeveria e Republikes se kosoves
For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Communities, 2003 20060628

Datat

2004-2007

Pozicioni i mbajtur

Drejtor i Departamentit të Strategjive, Projekteve dhe Zhvillimit

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore












Menaxhon me resurset nejrezore dhe financiare te departamentit
Mbikqyre staffin dhe shfrytezimin racional te resurseve
Koordinon aktivitetet në hartimin e Dokumentit të Strategjisë,
Koordinon aktivitetet në hartimin e Strategjisë së Energjisë me Programin për
Zbatimin, në përputhje me legjislacionin primar dhe sekondar;
Koordinon përgatitjen afatgjatë perbilancet vjetore të energjisë, të mbledhë dhe
përpunojë statistikat e energjisë, dhe përditësimin mbi parashikimet e kërkesës për
energji;
Koordinon aktivitetet në hartimin e Strategjisë së Minierave dhe Mineraleve,
zbatimin e programit, në përputhje legjislacionin perkates;
Koordinon aktivitetet në hartimin e raporteve vjetore mbi implementimin e
Programit, Energjisë e Minierave dhe Mineral Strategjisë;
Percjell dhe aplikon trendet e zhvillimit ndërkombëtar dhe evropiane testandardeve
në sektorin e energjisë dhe merr masa në miratimin e këtyre standardeve;
Rregullat Hartimi teknike për të dy energjisë dhe minierave dhe mineraleve sektorin;
Detyra tjera menaxhuese dhe trajnuese per nevoja te departamentit

Emri dhe adresa e punedhenesit

Ministria e Energjisë dhe Minierave e Qeverisë së Kosovës

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Institucion Qeveritar

Datat

2003-2004

Pozicioni i mbajtur

Koordinator për sektorë te ekonomise, energjisë, mjedisit dhe pasurive natyrore në
Kosovë

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore











Koordinimi i sektoreve te ekonomisë, energjisë, mjedisit dhe pasurive natyrore në
Kosovë;
Monitorimi i zbatimit të ligjit në ato sektorë;
Koordinon aktivitetet në hartimin e Strategjisë Energjetike të Kosovës në përputhje
me kërkesat e ligjit të Energjisë;
Mbikëqyr Programin për Zbatimin te Strategjisë të Energjisë;
Hartimi i Draft Raporti vjetor i Programit;
Koordinon aktivitetet në rishikimin e Strategjisë Energjetike të Kosovës;
Bashkëpunon në identifikimin e masave në zgjidhjen e problemeve zhvillimore që
rrjedhin nga zbatimi i programit të Strategjisë;
Koordinon aktivitetet në hartimin e Strategjisë Minerare të Kosovës dhe minerale në
përputhje me legjislacionin;
Bashkëpunon në identifikimin e masave në zgjidhjen e problemeve zhvillimore që
rrjedhin nga zbatimi i minierave dhe mineraleve Strategjisë programit.

Emri dhe adresa e punedhenesit

Kryeministria e Republikes se Kosoves

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Institucion Qeveritar

Datat

2000-2003

Pozicioni i mbajtur

Profesor

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Professor ne shkollen e mesme te larte per lendet:
 Burimet dhe mjedisi
 Menaxhimi i Burimeve natyrore
 Resurset natyrore në Kosovë
 Ndikimi I menaxhimit modern te pasurive në mbrojtjen e mjedisit

Emri dhe adresa e punedhenesit

SHMT ’Fehmi Lladroci’ Gllogoc

Lloji dhe sektori i veprimtarise

Edukim

Page 6/13 - Curriculum vitae of
Prof.Ass. Dr. Ibrahim Krasniqi

For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Communities, 2003 20060628

Datat

1999-2001

Pozicioni i mbajtur

Konsultant

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Emri dhe adresa e punedhenesit
Lloji dhe sektori i veprimtarise







Verifikimi i mundesise se fillimit te prodhimit
Ndikimi ne mjedis i aktiviteteve të mundshme në fabrikën e Ferronikelit
Ri-Vlerësimi i rezervave
Përgatitja e raportit final
Rekomandimi

NUSH “Feronikeli”, Gllogoc
Kompani Publike

Datat

1991-1993

Pozicioni i mbajtur

Ingjinier Drejtues

Aktivitetet dhe pergjegjesite
kryesore

Emri dhe adresa e punedhenesit
Lloji dhe sektori i veprimtarise








Menaxheri i sektorit prodhues minerar
Aktivitete hulumtuese dhe te monitorimit
Menaxhimi ditor i punës
Vlerësimi i përditshëm i punës
Raportet e mjedisit
Planet dhe Përgatitja për operacione të mëtejshme

NUSH “Feronikeli”, Gllogoc
Kompani Publike

Edukimi dhe Trajnimet
Datat

2008 - 2012

Grada shkencor/Titulli i kualifikimit
tefituar

PhD –Dr.sci. ne Menagjment strategjik
 Bazat e menaxhimit
 Bazat e lidershipit
 Lidershipi per ndryshime
 Lidershipi, vlerat,kultura dhe motivimi ne pune
 Menaxhimi I stresit dhe konfliktit
 Menaxhimi Strategjik i Burimeve Natyrore dhe Humane
 Burimet Natyrore dhe Mjedisi
 Sjellja me njerez,
 Kontrolli dhe kultura ne organizate

Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara











Komunikimi dhe rendesia e komunikimit,
Komunikimi joverbal dhe menaxhimi i stresit ,
Menaxhimi konflikteve dhe stresi
t E drejta Ndërkombëtare Minerare
Menaxhimi i Projektit dhe Sjellja Organizative
Politika, Vendimmarrja dhe shfrytëzimi i Burimeve Natyrore
Politikat e Energjise se Gjelbert
Menaxhimi i mbeturinave
Përdorimi dhe Optimizimi i burimeve

Emri dhe lloji i Institucionit qe ka
ofruar edukim dhe trajnim

Universiteti i Clausthalit , Gjermani

Datat

2008-2010

Grada shkencor/Titulli i kualifikimit
tefituar

Master ne Studime Profesionale (Te koncentruara ne Studime menaxheriale dhe
Administrate Publike)
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Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara











Menaxhimi public dhe financat
E drejta Ndërkombëtare dhe Marrëveshjet shumëpalëshe
Mjedisi dhe burimet natyrore
Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe natyrore
Negociatat dhe marrëveshjet ndërkombëtare
Menaxhimi i projektit
Hartimi i politikave vendosja e agjendes
Zhvillimi i infrastrukturës
Konteksti dhe trendet

Emri dhe lloji i Institucionit qe ka
ofruar edukim dhe trajnim

Rochester Institute of Technology-New York , SHBA

Datat

2003-2006

Grada shkencor/Titulli i kualifikimit
tefituar

Magjister Shkence ne Menaxhim te Resurseve

Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara










Menaxhimi i Burimeve
Mbrojtja e mjedisit
Politikat e riciklimit
E drejta ndërkombëtare pershfrytëzimin e burimeve natyrore
Lidershipi per ndryshime
Lidershipi, vlerat,kultura dhe motivimi ne pune
Menaxhimi I stresit dhe konfliktit
Menaxhimi Strategjik të Burimeve Natyrore dhe Humane

Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara





Efikasiteti i energjisë
Burimet e rinovueshme të energjisë
Zhvillimi i strategjisë dhe baza ligjore për menaxhimin e burimeve

Emri dhe lloji i Institucionit qe ka
ofruar edukim dhe trajnim

Universiteti i Freibergut , Gjermani

Datat

1986-1991

Grada shkencor/Titulli i kualifikimit
tefituar

Inxhinier i Diplomuar (Program studimi 10 semestra)

Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara







Burimet natyrore dhe njerezore
Ekonomia e Ndermarrjes
Mbrojtja e mjedisit
Përfitime Ekonomik nga burime gjeologjike
Menaxhimi i Projekteve

Emri dhe lloji i Institucionit qe ka
ofruar edukim dhe trajnim

Universiteti i Prishtines

Datat

2005

Grada shkencor/Titulli i kualifikimit
tefituar

Master-Menagjer i Certifikuar

Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara
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Bazat e menaxhimit strategjik
Lidershipi ne vendet ne tranzicion
Mbrojtja e mjedisit në vendet e EJV
Menaxhimi i Energjisë në vendet e EJL
Projekti Studime dhe Zbatime të Projektit
Menaxhimi i Projekteve
Menaxhimi dhe lidershipi
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Emri dhe lloji i Institucionit qe ka
ofruar edukim dhe trajnim

JICA dhe KITA - Japoni

Datat

2006-2007

Grada shkencor/Titulli i kualifikimit
tefituar

Zhvillues Softveri MARKAL per menaxhimin e kerkesave te tregut per energji ne
vendet e EJL-MARKAL Software Specialist

Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara









Identifikimi i sistemeve me kosto të ulet dhe perpilimi i strategjise se investimeve;
Identifikimi i kufizimeve në emisionet gazrave ne mjedis dhe mbeturinave sipas
parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm;
Vlerësimi i teknologjive të reja dhe prioritetet për kërkimin dhe zhvillimin
Vlerësimi mbi efektet e rregulloreve, taksat dhe subvencionet;
Kryerja e analizave e ardhshme për qellim afat-gjatë bilanceve të energjisë nën
skenarë të ndryshëm.
Krijimi i databazës mbi vlerësimin e çështjeve të kësaj antyre dhe vlerësimin e
ndikimeve të projektit
Analiza e bashkëpunimit rajonal dhe ndërkombëtar.

Emri dhe lloji i Institucionit qe ka
ofruar edukim dhe trajnim

USAID-IRG Ltd Zagreb , Kroaci

Datat

2008

Grada shkencor/Titulli i kualifikimit
tefituar

Menagjer per E-Qeverisje

Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara



Lendet, subjektet primare/
shkathtësitë profesionale të
mbuluara





E-administrata, e cila synon përmirësimin e proceseve qeveritare sidomos në
sektorin publik
E-shërbimeve, që synojnë përmirësimin e ofrimit të shërbimeve publike, për
shembull, duke siguruar dokumente publike online (të tilla si certifikatat e lindjes,etj)
E-Demokracia e cila ka për qëllim përfshirjen dhe pjesëmarrje më të madhe nga
publiku në procesin e vendimmarrjes të një vendi.

Emri dhe lloji i Institucionit qe ka
ofruar edukim dhe trajnim

Qendra per e – Qeverisje ,Tallinn , Estoni

Aftesite Personale dhe
Kompetencat

- Perdorues bazik (shkalla A1 dhe A2);
- Perdorues i pavarur (shkalla B1 dhe B2);
- Perdorues profesional (shkallet C1 dhe C2).

Gjuhet
Gjuha amtare

Shqip

Gjuhet tjera
Vetevleresimi sipas shkalles

Te Kuptuarit

Europiane (*)

Te degjuarit

Anglisht

Gjermanisht
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C
1

Perdorues
profesional

C
1

Perdorues
profesional

Te folurit

Te lexuarit

Te folurit
interaktiv

Te shkruarit

Te folurit e
kuptueshem

C1

Perdorue
s
profesion
al

C1

Perdorues
profesiona
l

C1

Perdorues
profesional

C1

Perdorues
profesional

C1

Perdorue
s
profesion
al

C1

Perdorues
profesiona
l

C1

Perdorues
profesional

C1

Perdorues
profesional
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Serbokroatisht

C1

Perdorue
s
profesion
al

C1

Perdorues
profesiona
l

C1

Perdorues
profesional

C1

Perdorues
profesional

Perdorues
bazik

A2

Perdorue
s bazik

A2

Perdorues
bazik

A2

Perdorues
bazik

A2

Perdorues
bazik

A
2

Perdorues
bazik

A2

Perdorue
s bazik

A2

Perdorues
bazik

A2

Perdorues
bazik

A2

Perdorues
bazik

A
2

Perdorues
bazik

A2

Perdorue
s bazik

A2

Perdorues
bazik

A2

Perdorues
bazik

A2

Perdorues
bazik

C
1

Perdorues
profesional

Polonisht

A
2

Japonisht
Frengjisht

(*)Korniza e Përbashkët Evropiane e Referencës për Gjuhët
Aftësitë sociale dhe kompetencat











Aftësitë dhe kompetencat tjera
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Personi jashtezakonisht i organizuar
Aftësi të mira për motivim dhe control
Njohuri global mbi situata konkrete
I orientuar drejt kapacitetit për punë dhe zgjidhjen e problemeve
Përgjegjësia, respekt dhe vetë-mbështetja
Vlerat e forta referenciale, mbeswhtetje per drejtësi dhe dinjitet
Aftësia për të krijuar dhe për të ruajtur marrëdhënie të mira pune me njerëz të
përkatësive të ndryshme kombëtare dhe kulturore
Aftësia për të jetuar dhe / ose të shërbejë në vende të vështira
Puna ne grup dhe puna nen presion
Planifikimi strategjik
Menaxhimi i mirë dhe aftësitë e udhëheqjes
Njohuri të gjerë dhe përvojë në fushën përkatëse, në theks të veçantë për politikat
menaxhuese, ceshtjet legale,energjinë, mjedisin dhe fushen organizative
Kompetenca në metodologjive kërkimore cilësore dhe sasiore
Prezantimi i fortë dhe aftësitë e komunikimit,
Përvojë në moderim dhe mësimdhënie ne nivel universitar
Zotësi / aftësitë gjuhësore të nivelit të avancuar (gjermanisht, anglisht, serbisht,
frëngjisht)
Aftësi të avancuara kompjuterike (Word, Excel, Powerpoint, MARKAL, Veda)
15 vjet përvojë profesionale shume nga to ne edukim te larte
Përvojë të mëdha në poste drejtuese
Përvojë të mëdha në përgatitjen e ligjit dhe zbatimin e ligjit
Monitorimi i Projektit dhe faqen e projektit të menaxhimit aftë për të përgatitur
raporte të qarta dhe koncize.
Ne gjendje t'i përgjigjet ankesave nga palët e treta
Aftësia për të komunikuar me mirësjellje, me takt, dhe në mënyrë efektive.
Në gjendje të qëndrojnë qetë në situate të vështirë.
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Aftësitë organizative dhe
kompetencat





Eksperienca ime e punës, ajo educative dhe shkencore kanë rrënjët e tyre në
përkushtimin tim ndaj ndryshimeve socio-ekonomike, për përmirësimin e kushteve
jetësore te njeriut dhe zhvillimin e mentaliteteve shoqërore në mënyrë që të jetojnë
së bashku në një shoqëri më të mirë;
Gjatë viteve të fundit të studimeve në Universitetin Clausthal - kam zgjedhur për të
fituar njohuri teorike nga Moduli i menaxhimit të resurseve dhe kontrolli I
organizatave
Në të njëjtën kohë, gjatë viteve të mia të fundit të Magjistratures dhe ne studimet
master, unë kam punuar me disa institute dhe duke punuar me njerëzit në pozita të
ndryshme demografike kam provuar aftësitë e mia ndërpersonale dhe treguar
fleksibilitet;
Ekspertiza në punën zhvillimore ndërkombëtare, projektpropozime, pershkrimi dhe
parashtrimi i buxhetimit,pergatitja e kornizës logjike të projektimit dhe të raportimit,
si dhe konsulence për menaxhimin e programit qeveritar
Përvoja e madhe në menaxhimin e projekteve
Përvojë të mëdha në zbatimin e projektit
Përvojë Akademik (gradë) në fushat përkatëse;
Përvoja në procesin e hartimit legjislativ;
Përvojë në menaxhim dhe trajnim;
Përvojë në punë me projekte të BE-së në Kosovë;
Pedagog në çështjet e mjedisit
Pedagog në çështjet e BE-së lidhur për auditor të ndryshme (studentët, nëpunësit
civilë, OJQ-të);
Përvojë pune në kuadër të institucioneve publike në Kosovë;
Përvoja në jetesë në mjedis multietnik;
Përvojë në ofrimin e leksione dhe trajnime;
Përvojë në koordinimin dhe drejtimin ne konferenca dhe tryeza të rrumbullakëta
dhe
Përvoja në punë të organizimit





Perdorim professional i paketes complete te Microsoft Office
Menaxher I certifikuar MARKAL(Market Allocation) Software
Menaxher I certifkuar I VEDA software


















Aftësitë ne kompjuter dhe
kompetencat

Udhetime studimore, visita
shkencore, ligjerata, conference,

Spain, Italy, France, Germany, UK, Japan, USA, Netherlands, Denmark, Sweden, Finland,
Austria, Poland, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Turkey, FYR of Macedonia, BiH,
Montenegro and Albania.

Interesimi Personal

Leximi, Vizita ne Galeritë Moderne Arti, te gjitha sportet e në veçanti futbolli, tenisi dhe
preferoj që të udhëtojnë dhe të përjetojnë kulturat e ndryshme

Anekset

Çdo document që eshte i nevojshem mund të sigurohet sipas kërkesës
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Informata Shtese

Punimet Shkencore
N Ismajli, I Krasniqi, E Qosja, “Career development and advancement of human resources–how they
influence the performance qualities of local government administration” Issues in Business
Management and Economics Vol.3 (2), pp. 17-23, February 2015
Available online at http://www.journalissues.org/IBME/
http://dx.doi.org/10.15739/IBME.2014.011,
Index Copernicus value: 4.64
Global Impact Factor 0.274
Universal Impact Factor 1.2668
N Ismajli, I Krasniqi, E Qosja, “Motivation Factors Impacting the Civil Servant Performance in Local
Public Administration in Kosovo”, Journal of US Public Administration, 12 (1), pq 15-24, 2015 “,
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=fnhCmi8AAAAJ&citation_fo
r_view=fnhCmi8AAAAJ:LkGwnXOMwfcC
Dr.Ibrahim Krasniqi, Naim Ismajli, Jusuf Zekiri, Ermira Qosja, “The Importance of Motivation Factors
on Employee Performance in Kosovo Municipalities”, Journal of Public Administration and Governance
ISSN 2161-7104, 2015, Vol. 5, No. 1.
scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=fnhCmi8AAAAJ&citation_for_view=
fnhCmi8AAAAJ:ufrVoPGSRksC
Dr.Ibrahim Krasniqi, Ajete Kosumi; “Creatıng Supportıve Envıronment for Start-Up Busınesses in
Kosovo – Ibrahim Krasniqi, Ajete Kosumi”, International Conference on Business Technology and
Innovation, 7,8 NOVEMBER 2014, Durres, Albania
Dr.Ibrahim Krasniqi, Arife Muji, “Strategıc Plannıng in Trade Organızatıons in Kosovo – Ibrahim
Krasniqi, Arife Muji”, International Conference on Business Technology and Innovation, 7,8 NOVEMBER
2014, Durres, Albania
ACREDITTATION IN QUALITY IMPROVEMENT OF UNIVERSITY EDUCATION-KOSOVO VS REGION AND EUROPE,,
International Conference on Education and accreditation, June 2014, Jako Hall, Albena, Bulgaria
MODERN TEACHING METHODOLOGY’’, International Conference on Education and accreditation, June
2014, Flamengo Hall, Albena, Bulgaria
SECURE ENERGY SUPPLY IN KOSOVO’’. 6-8 June Conference: 2013 IFAC WIFAC Workshop on
Supplementary Ways for Improving International Stability, Volume # 15 | Part# 1, Digital Object
Identifier (DOI)-10.3182/20130606-3-XK-4037.00036
-Prishtina Municipality
Case’’, 6-8 June, Conference: 2013 IFAC WIFAC Workshop on Supplementary Ways for Improving
International Stability,Volume # 15 | Part# 1, Digital Object Identifier (DOI)-10.3182/20130606-3-XK4037.00036
Prof. Dr. Ibrahim Krasniqi, ‘Project Management Challenges In Local Governance level In The
Transition Countries - Kosovo Case’ , Second International Scientific Conference on Project
Management in the Baltic Countries-Project Management Development – Practice and Perspectives,
April 11 – 12, 2013, Riga, Latvia,
niqi, “Strategic Local Governance Policy and Waste Management-Prishtina
Municipality Case, FAC International Workshop on International Stability, Technology and Culture, SWIIS
2013,June 6-8, 2013, Vienna University of Technology, IHRT and UBT, Tirana,
Ibrahim Krasniqi, “Strategic Management of Natural Resources in Kosovo:, SGEM , Albena, Bulgaria,
2012,
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Scientific
Albena, Bulgaria;

conference on resource management” Aug. 6-7, 2012 Munchen, Germany;

Term Energy Production in Kosovo": /Faculty of Energy and Management, Clausthal University of Technology;
Energie und Rohstoffe 2009. Sicherung der Energie- und Rohstoffversorgung, Clausthal 2009, Germany
Krasniqi, Ibrahim. Development guide and strategic management of fossil energy resources in Kosovo for
the long term energy supply of the country. Diss. Zugl.: Clausthal-Zellerfeld, Techn. Univ., Diss., 2012, 2012
The New Public Management In Transition Countries-Public Sector
Decentralization And Local Governance Reform In Kosovo,,
Electro Static Precipitator modernisation in Kosova A TPP and environmental pollution in the
area,Prishtine,janar 2007(I.Krasniqi),edited in several newspapiers
in several newpapiers

Krasniqi) edited

ndotjes I. Krasniqi*, F. Shala**; UP, Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë, **UP,Fakulteti I
Inxhinierise Mekanike, Prishtine /Konfernca e IV Kombetare –Energjia dhe Mjedisi,Tirane 25,26
maj 2007
ndotjes se mjedisit/Krasniqi*, F. Shala**; UP, Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë,Mitrovicë,
**UP,Fakulteti I Inxhinierise Mekanike,PrishtineKonfernca e IV Kombetare –Energjia dhe Mjedisi,
Tirane 25,26 maj 2007
.A. BIER,) Freiberg,2006
production:International simposium of materials-TIRANE,2006(I.Krasniqi,F.Shala
area,Prishtine,janar 2007(I.Krasniqi),edited in several newspapiers,

llution in the

ogelim te ndotjes I.
Krasniqi*, F. Shala**; UP, Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë, **UP,Fakulteti I Inxhinierise Mekanike,
Prishtine /Konfernca e IV Kombetare –Energjia dhe Mjedisi,Tirane 25,26 maj 2007
a me llnjit dhe ndikimi i tyre në zvogelimin e ndotjes se
mjedisit/Krasniqi*, F. Shala**; UP, Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë,Mitrovicë, **UP,Fakulteti I
Inxhinierise Mekanike,PrishtineKonfernca e IV Kombetare –Energjia dhe Mjedisi, Tirane 25,26 maj 2007
(I.KRASNIQI,Thomas .A. BIER,) Freiberg,2006
production:International simposium of materials-TIRANE,2006(I.Krasniqi,F.Shala
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