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Informatat Personale  

Mbiemri / Emri 
Numri Personal i ID:  

Elsamed Mukaj 
J408100492 

Adresa   Rruga Kaldrunit, Koplik , Shqipëri 

Telefoni 0672247628   

  

E-mail mukaj_elsamed@live.com 

  

Nacionaliteti Shqipëtar 

  

Data dhe vendi i lindjes 10.08.1994,Koplik 

  

Gjinia M 

  

  

  

Eksperiencat e punës  

  

Data  14 Shkurt 2019 - në vazhdim 
 

Pozita që është ushtruar Këshilltar i Kryetari të Bashkisë Malësi e Madhe 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Ndjekja e axhendës së Kryetari të Bashkisë, këshillimi dhe kordinimi i 
detyrave. 

Emri dhe adresa e 
punëdhënësit 

Tonin Marinaj, Koplik, Malësi e Madhe 

Lloji i biznesit ose sektorit 
 

Data 
Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e 

punëdhënësit 
Lloji i biznesit dhe sektorit   

   Bashkia Malësi e Madhe  
 
  16 shkurt 2019- në vazhdim 
  Sekretar i Klubit “ShumëSportesh Veleçiku”  
  Administrimi i dokumentacionit , perfaqesimi dhe menaxhimi i klubit. 
  Tonin Marinaj, Koplik, Malësi e Madhe 
  Bashkia Malësi e Madhe 

 
 
 
 
 
 

 



Faqja 2/3 - Curriculum vitae e 
Elsamed Mukaj 

 

 

 

Edukimi dhe Trajnimet  

  

Data Tetor 2016- Korrik 2018 

Titulli i fituar i kualifikimit   Diplomë Master Shkencor në Shkenca Politike profili “Teori Politike” 

Aftesitë profesionale të 
përfituara 

  Njohuri të përgjithshme rreth zhvillimit te politikës, mënyrën e funksionimit 
institucioneve,partive politilke etj.       
 

Emri dhe lloji i organizates 
që ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 

Universiteti Europian i Tiranës 

 
Data 

 
 Tetor 2013-Korrik2016 
 

Titulli i fituar i kualifikimit  Diplomë Bachelor në Shkenca Politike. 
 

Aftesitë profesionale të 
përfituara 

 Njohuri të përgjithshme rreth zhvillimit te politikës, mënyren e funksionimit   
të shoqerisë,institucioneve ,partive politike etj. 

Emri dhe lloji i organizates 
që ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 

 
 

 Universiteti Europian i Tiranës 

Data 
 

Titulli i fituar i kualifikimit 
 

Aftesitë profesionale të 
përfituara 

 
Emri dhe lloji i organizates 
që ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 
 

Trajnimet 
 

Data 
 

Titulli i fituar i kualifikimit 
 

Emri dhe lloji i organizates 
që ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 
 
 

 
 

 
 
 

Gjuha amtare 

Shtator 2010-Korrik 2013 
 
Dëftesë Pjekurie për përfundimin e Shkollës së Mesme të Përgjithshme. 

 
Njohuri të përgjitshme të përfituara nga programi mësimor i Shkollës së 
Mesme. 

 
  Gjimnazi “Sherif Hoxha” Koplik  
 

 
 
 

 
Prill 2019 
 
Trajner për trajnimin e Kandidatëve për Këshillat Bashkiak. 
 
Universiteti Europian i Tiranes dhe Bashki të Forta. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Gjuha Shqipe 

  

Gjuhët tjera  Anglisht 
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Vetë – vlerësimi   Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Sipas nivelit europian (*)  Dëgjimi Leximi E folur 
interaktive 

E folur 
produktive 

 

Anglisht   Shumë mirë  Shumë mirë        Mirë        Mirë  Shumë mirë 

 (*) Korniza e përbashkët evropiane e referencës për gjuhët 

  

Aftesitë shoqërore Kam aftësi te mira komunikuese , jam organizator i mire ku më kanë ndihmuar 
dhe detyrat që kam pasur në gjimnaz dhe në karrierën politike.                   
Marrë pergjegjësi dhe jam i përkushtuar që punën që marr ta perfundoj. 
 

a  

Aftesitë organizative Kam mbajtur funksionin  si senatori i klasës për 3 vite e gjithashtu si kryetar 
senati e President i Gjimnazit “Sherif Hoxha”.  
Jam zgjedhur si Presidenti i Shoqërisë së nxenësve Junior Achivement  
“Shqiponjat e Veriut”. 
Kam marrë pjesë në shumë nisma për pastrimin e qytetit , në organizimin  e 
programit festiv per “100 Vjetorin e Pavaresise “ dhe per “50 vjetorin e 
gjimnazit”. 
Kam qënë nismetari i organizimit të Javës së Sportit” dhe ditës së “Filmit   
Shqiptarë “ 
Pjesmarrës dhe fitues i debatit në formatit “Karl Poper “ dhe i formatit të   
debatit” Parlamentar Britanik”. 

  

  

  

Aftësit kompjuterike Përdorues e njohës shumë i mirë i paketës Microsoft Office. 

  

  

  

  

Patent Shoferi 
 

 

Kategoria B e lejës së drejtimit. 
 
 

  

 
 
 


