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Curriculum Vitae  
  

Të dhënat  personale  

Emri/Mbiemri Denisa Olluri 

Adresa(t) Kuçovë (lagjja 11Shkurti) 

Telefon(at) 0699768540   

E-mail dolluri93@gmail.com 

Kombësia Shqiptare 

Datëlindja 01.01.1993 

Gjinia Femër 

  

Edukimi dhe trajnimi  

Datat 2014-2015  

Titulli i kualifikimit të marrë  Cikli i dyte i studimeve me kohe te plotë ne programin e studimit "Master 
profesional në Punën Sociale e Avancuar" drejtimi "Punë Sociale ne 
Shëndetësi" 

Lëndët kryesore dhe aftësitë 
kryesore të përfshira 

-Vlerësimi i Politikave dhe Programeve Sociale 
 -Komunikimi dhe ndryshimi i sjelljes  
- Çështje Bashkëkohore dhe Filozofia e Punës Sociale 
- Puna Sociale dhe Shëndeti Publik 
- Kërkimi Shkencor në Punën Sociale 
-Shërbimet e Punës Sociale të Shëndetësisë 
 -Stazh dhe praktikë Personale 

Emri i shkollës Fakulteti i "Shkencave Sociale" Universiteti i Tiranës 

  

Datat  2010-2014 

             Titulli i kualifikimit të 
marrë 

“Punonjes Social”, sistemi i ditës 

Emri i shkollës “Fakulteti i Shkencave te Edukimit”, Elbasan 
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Lëndët kryesore dhe aftësitë 
                      kryesore të 

përfshira 

- Hyrje ne punë sociale 
- Puna Sociale ne Shkolla/shprehi intervistimi 
-Shprehi të Punës Sociale 
- Marredhenie me publikun 
-Psikologji e Pergjithshme 
-Sjellje Njerëzore 
-Probleme Sociale 
-Sistemet Qeverisëse 
- Psikologji Sociale 
- Organizimi i Punës Sociale 
-Puna Sociale ne Familje  
-Psikologji zhvillimi dhe edukimi 
- Menaxhim Konfliktesh 
-Psikologji Anormale 
-Etike  profesionale 
-Psikologji Klinike 
-Te drejtat e Pakicave 
-Praktike ne institucione 

  

Fusha e punësimit Recepsioniste ne "Poliklinikën e Kuçovës"  nga periudha: 20/02/2018  deri më sot. 
Drejtoria e shërbimit Spital Kuçovë "Nikoll Haxhistasa" lagja “11 Shkurti”. 

 Anëtare e Këshillit Bashkiak, Bashkia Kuçovë që nga janar 2020 e deri më sot. 

  

Aftësitë dhe kompetencat 
vetjake 

Kam aftësi shumë të mira profesionale dhe zoteroj shumë mirë profesionin që 
përfaqësoj. 

  

Gjuhë(t) amëtare Shqip  

  

Gjuhë të tjera Anglisht (e mbrojtur) 

Vetë-vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Niveli europian (*)  Dëgjimi Leximi Ndërveprimi në të 
folur 

Produktiviteti në të 
folur 

 

Anglisht  A2 Shume Mire A2 Shume Mire A2 Shume Mire A2 Shume Mire A2 Shume Mire 

  

Aftësitë dhe kompetencat 
teknike 

Kam aftësi të mira në përdorimin e Windowsit dhe programeve të paketës Microsoft 
Office  

  

Aftësitë dhe kompetencat 
kompjuterike 

Shumë mirë në Windows, Microsoft Office, Internet dhe Email. 
 

  

Aftësitë dhe kompetencat 
Organizuese dhe shoqërore 

Kam aftësi shumë të mira të organizimit të punës në grup dhe individuale. 
Më pëlqen të organizoj aktivitete të ndryshme për të argëtuar dhe rritur dëshirën dhe 
afëesitë e  personave ku punoj.  
Më pëlqen komunikimi me fëmijët dhe të rinjtë. 
Kohën e lirë kam dëshirë të lexoj, udhëtoj dhe dëgjoj muzikë. 

  

 


