JETËSHKRIM

Lindita Astrit Troja

1. TË DHËNAT PERSONALE

Nr. Personal i Kartës së Identiteti:
Shtetësia : Shqiptare
Datëlindja: 13.03.1963
Vendlindja: Elbasan
Adresa:

Rruga “Gjergj Bubani”,

Tel/Cel:

06

Adresa Elektronike :

Tiranë

@yahoo.com

2. TË DHËNA PËR PËRVOJËN PROFESIONALE
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga veprimtaria aktuale profesionale)

Periudha : 25.02.1997 e ne vazhdim
Lloji i detyrës/funksionit/veprimtarisë : Specialist Gjyqësori ne Drejtorine Juridike
Përmbledhje e përgjegjësive të ushtruara : Specialiste juriste ne Drejtorine Juridike, ne
Drejtorine e Ankimimve te Drejtorise se Pergjithshme Juridike te Aseteve dhe Licensimit
Lloji/emërtesa e Institucionit/subjektit ku është ushtruar veprimtaria : Bashkia Tiranë
Adresa dhe kontaktet e Institucionit/subjektit : info@tirana.al

Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe
vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës.
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3. ARSIMIMI, KUALIFIKIMET, TRAINIMET DHE TITUJT PROFESIONALË

3.1 ARSIMIMI
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga lloji më i fundit i arsimimit)

Periudha : 1992 - 1996
Diploma/Titulli i fituar: Diploma nr.

, Jurist

Rezultati/Nota Mesatare : 7.2
Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : fdut.edu.al
3.2 KUALIFIKIMET PASUNIVERSITARE
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga lloji më i fundit i arsimimit)

Periudha :________________________________________________________
Diploma/Titulli i kualifikimit të fituar : ________________________________
Rezultati/Nota Mesatare : ___________________________________________
Emri dhe lloji i institucionit arsimor : _________________________________
Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : ___________________________

3.3 TRAINIMET
(Renditen të gjitha, në zbritje kohore, duke filluar nga lloji më i fundit i arsimimit)

Periudha : 17 -18 janar 2011; 26-27nentor 2008; 16-30 prill 2008;21,26,27,28 mars 2008;
06-07 dhjetor 2007; 27-28 qershor 2007; 29-30 qershor2006; 04-08 prill2005;3-4 shkurt
2005; 21-22 shkurt 2005; 16 -17 dhjetor 2004;
_______________________________________________________
Tematika dhe fusha e trainimit të fituar : Te ndryshme.
Emri dhe lloji i institucionit arsimor : Instituti i Trajnimit te Administrates Publike;
Shkolla e Magjistratures
Adresa dhe kontaktet e institucionit arsimor : ___________________________
Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe
vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës.
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3.4 TITUJ PROFESIONALË
Periudha : 11.05.2002
Lloji i titullit/ fusha profesionale : Avokat, nr.
Emri dhe lloji i institucionit që ka dhënë titullin : Dhoma Kombetare e Avokatise
Adresa dhe kontaktet e institucionit : dhka.org.al

4. PUBLIKIME PROFESIONALE DHE KËRKIME SHKENCORE
Titulli i publikimit/ Kërkimit shkencor : ______________________________
Autor/Bashkëautor/Kontribues : ____________________________________
Subjekti/Institucioni botues/publikues : ______________________________
Koha e botimit :_________________________________________________
Faqja në web ku gjendet publikimi (nëse disponohet) : __________________

5. ZOTËRIMI I GJUHËVE TË HUAJA

Gjuha
Aftësitë
Niveli i
Zotërimit

Të kuptuarit

Italiane
Të folurit

po

po

Shkrimi
po

Periudha : 1993________________________________________________________
Dokumenti i zotërimit të gjuhës së huaj : vertetim
Emri dhe lloji i institucionit që e ka lëshuar : Fakulteti i Gjuheve te huaja, Universiteti i
Tiranes
Adresa dhe kontaktet e institucionit : fgjh.edu.al

Ky Jetëshkrim i shërben për përdorim Këshillit të Emërimeve në Drejtësi për procedurat e verifikimit dhe
vleërsim, pikëzim, renditjes së kandidaturës.
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