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Asistent
9. Titulli akademik:
Institucioni: Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Data e zgjedhjes: 2006-2009 (asistent i ri), 2009 –aktualisht (asistent)
10. Publikimet shkencore
Revistat shkencore
Titulli i punimit
Thinking Architecture through
the Traits of Extroversion and
Introversion: Territory as a
Question of Environmental
Orientation and Autonomy
Transformation of Theory and
Practice: Shaping Strategies of
Contemporary Architecture

Emri i revistës
Viti / Volumi / Faqet
International Journal of
(2015) Vol. 2, No. 3, pp. 11-24
Contemporary Architecture ”The DOI: 10.14621/tna.20150402
New ARCH“
http://the-newISSN 2198-7688
arch.net/Articles/v02n03a02--Artahttp://the-new-arch.net/
Xhambazi.pdf
International Journal of
(2016) Vol. 3, No. 1, pp.25-38
Contemporary Architecture ”The DOI: 10.14621/tna.20160104
New ARCH“
http://the-newISSN 2198-7688
arch.net/Articles/v03n01a04----Artahttp://the-new-arch.net/
Xhambazi.pdf
Abstraktet dhe punimet nga konferencat kombëtare dhe ndërkombëtare
Titulli i punimit
Emri i revistës / konferencës
Viti / Volumi / Faqet
Transformation as a Strategy of
Conference Proceeding - 2nd
2015, pp.106.1-9
Contemporary
International Conference with
ISBN 978-3-9816624-5-0
Architecture
Exhibition S.ARCH
19-20 May 2015, Budva
Montenegro
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Introverted and Extroverted
Architecture:
The Question of Territory
Territorriality versus Spatiality
in Architecture (Or Both)?

Conference Proceeding - 2nd
International Conference with
Exhibition S.ARCH
19-20 May 2015, Budva,
Montenegro
Conference Proceeding
Archtheo ’15, IX. Theory And
History Of Architecture
November 5-7, 2015,
Istanbul

2015, pp.106.1-9
ISBN 978-3-9816624-5-0

2015, pp. 662-672

11. Përvoja e punës:
Përvoja akademike
Data: 2016 – dhe në vazhdim
Vendi: Kosovë
Emri i Institucionit: Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës,
Departamenti i Arkitekturës
Pozita: Asistent / udhëheqje e ushtrimeve dhe ligjerata të besuara
Përshkrimi: Ligjerata të besuara dhe udhëheqje e ushtrimeve në lëndën
 Arkitektura e brendshme (sem VIII)
 Projektim 3 (sem V)
(tipologjitë e objekteve të banimit të përkohshëm)
ushtrimet nga viti akademik 2018, ndërsa ligjerata në besim nga
viti 2019
Udhëheqje e ushtrimeve dhe mbikqyrje e punës së studentëve:
 Studio projektimi (sem VIII)


Projektim i objeketeve ekonomike (sem IX)
(tipologjia e objekteve tregtare dhe të transportit - qendrat
tregëtare, shtëpi të mallërave, stacione hekurudhore, stacione të
autobuseve, terminale si dhe aeroporte)

Data: 2009 – 2016
Vendi: Kosovë
Emri i Institucionit: Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Pozita: Asistent / udhëheqje e ushtrimeve dhe ligjerata të besuara
Përshkrimi: Ligjerata të besuara, si dhe udhëheqje e ushtrimeve:
 Projektimi 1 (sem. I – Bazat e Projektimit) (2009 – 2011)
Udhëheqje e ushtrimeve, mbikqyrje e punës praktike të studentëve:
 Projektim 4 (sem. V, objekte garazhuese; 2009 – 2016)
 Projektim 5 (sem. VI, objekte industriale dhe bujqësore; 2010–
2017)
 Vizatimi arkitektonik (sem. II, 2010– 2011)
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

2008-2012
Kosovë
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Koordinator për zhvillim akademik
Veprimtari nën kompetencat e Zyres për Zhvillim Akademik që kishte
synim integrimin e Universitetit të Prishtinës, në hapësirën Evropiane të
edukimit të lartë.
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Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

Koordinimi i procesit të Akreditimit në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe
Arkitekturës, si dhe koordinimin e mobilitetit të studentëve.
2006 – 2009
Prishtinë, Kosovë
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Asistent i ri
Mbajtja e ushtrimeve – mbikqyrje e punës praktike të studentëve si
asistent mësimor në Katedrën e Projektimit, në nivelin bachelor (studime
3 vjeçare)
- Projektimi 2
(sem. IV )
- Projektimi 2A (sem. IV, moduli i objekteve garazhuese)
- Projektimi 3
(sem.V dhe sem.VI)
- Projektimi 3A (sem.V dhe sem.VI - moduli i objekteve
industriale dhe bujqësore)

Data: 2000-2001
Vendi: Kosovë
Emri i Institucionit: Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
Pozita: Demonstrator
Përshkrimi: Asistim i studentëve në orët e ushtrimeve të gjeometrisë deskriptive.
Përvoja profesionale
Data: 2008
Vendi: Prishtinë
Emri i Institucionit: CHwB
Pozita: Arkitekt/ anëtar i ekipit projektues
Përshkrimi: Anëtar i ekipit projektues për hartimin e Planit Zhvillimor Urban dhe
Planit Rregullues Urban për qytetin e Junikut
http://kk.rks-gov.net/junik/files/images/pzhu-final_1.aspx
Data:
Vendi:
Pozita:
Përshkrimi:

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:

2006 - 2011
Kosovë
Arkitekt
Autor dhe bashkautor në zhvillimin e koncepteve, projekteve kryesore si
dhe mbikqyrjen e realizimit të disa projekteve si:
- café bar Legere (2006&2007&2009), café bar Noli (2007), café
bar restorant Tranquile (2006&2009), espresso bar Amelie
(2009)
- hapësirat të administratës së Fondit Slloveno-Kosovar të
Pensioneve (2008), administratën dhe hapësirën e ekspozitës së
kompanisë private Ask Trade (2008,) adminisitratën e
kompanisë RJ45 Prishtinë (2011).
- Projekte ideore per disa shtëpi banimi në lagjet Veternik(2007),
Marigona 1 (2007) dhe Mat (2008).
- Stenda të panairit të kompanisë Cacttus në panairin e
teknologjisë informative në vitin 2007 në Prishtinë, të
kompanisë private Galanteria Group në panairin e përpunuesve
të drurit në Prishtinë 2006 &2007
- Projekti ideor për objektin industrial Galanteria Group,
Podujevë (jo i realizuar)
2006 - 2008
Prishtinë / Podujevë / Tiranë
Galanteria Group Prishtina
Konsulent/Arkitekt
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Përshkrimi: Zhvillim i projekteve të organizimit hapësiror, enterierit dhe dizajnit të
mobilieve. Gjenerimi i ideve bazuar në nevojat e klientëve, vlerësimin e
zbatueshmërisë së propozimeve dhe ideve të reja në tregun aktual dhe të
parashikuar, përditësimi me njohuritë dhe trendet e dizajnimit të
mobiljeve, si dhe menaxhimi i dizajneve për eksportin e mobiljeve në
masë.
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

2005 -2006
Prishtinë /Podujevë
Galanteria Group
Arkitekt
Projekte të arkitekturës së brendshme lidhur me një gamë të gjerë të
shfrytëzimit të objekteve si ato të banimit, hapësira administrative,
hotele, hapësira qeveritare, hapësira të arsimit. Variateti i dizajnit të
produkteve ndryshoi nga dizajni i bërë me porosi e deri në dizajne për
prodhim të artikujve në masë. Aktivitetet përfshinin: dizajnimin,
projektimin dhe instalimin e kritereve të prodhimit dhe performancës;
mbikëqyrjen e punës gjatë fazës së projektimit dhe gjatë krijimit të të
dhënave për makinat CNC; testimi produkteve me skica dhe prototipe;
dhe monitorimin gjatë ekzekutimit të projektit.

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

2001
Prishtinë
Instituti i Monumenteve dhe Muzeu Rajonal i Prishtinës
Field Researcher
Projekt i mbështetur nga Këshilli i Evropës për inçizimim e objekteve të
trashëgimisë kulturore arkitektonike të Prishtinës. E involvuar në
analizën dhe përgatitjen e dokumentacionit teknik (planet, fotografitë,
përshkrimet teknike) të objekteve të përfshira në studim.

12. Arsimimi dhe trajnimet:
Data:
Kualifikimi i arritur:
Temat kryesore/shkathtësitë
profesionale të arritura:

7 – 8 dhjetor 2018
Certificatë
“Planifikimi dhe implementimi i mësimdhënies në arsimin e lartë”,
Nivel i avancuat i njohjeve të teorive dhe qasjeve të ndryshme
bashkëkohore përkitazi me mësimdhënien dhe të nxënit

Organizuar nga: emri i Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie e Universisteti të Prishtinës
institucionit: “Hasan Prishtina”
Niveli kombëtar dhe ndërkombëtar i kualifikimit:
13 – 14 shtator 2018
Certificatë
“Mësimdhënia në arsimin e lartë”,
njohje e teorive dhe qasje të ndryshme bashkëkohore përkitazi me
mësimdhënien dhe të nxënit
Organizuar nga: emri i Qendra për Përsosmëri në Mësimdhënie Universisteti të Prishtinës
institucionit: “Hasan Prishtina”
Niveli kombëtar dhe ndërkombëtar i kualifikimit:
Data:
Kualifikimi i arritur:
Temat kryesore/shkathtësitë
profesionale të arritura:

Data: 22 prill – 1 maj 2008
Kualifikimi i arritur: Certificatë
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Temat kryeosore/shkathtësitë
profesionale të arritura:
Organizuar nga: emri i
institucionit:
Niveli kombëtar dhe
ndërkombëtar i kualifikimit:

Conservation Management of Cultural Heritage
Menaxhimi i konservimit të Trashëgimisë Kulturore
Fondacioni “Culural Herritage ëithout Borders”, Prishtinë
-

7 – 9 janar 2007
FLIR Certificate
“Thermography Training Course” - “Kurs trajnimi për termografi”
Aftësim në përdorimin e teknologjisë së avansuar me qëllim të
përmirësimit të efiqiencës së energjisë në ndërtesa
Organizuar nga: emri i Projekt i GTZ për ‘Modernizimin e Shërbimeve Komunale” në Prishtinë
institucionit:
Niveli kombëtar dhe ndërkombëtar i kualifikimit:

Data:
Kualifikimi i arritur:
Temat kryeosore/shkathtësitë
profesionale të arritura:

13. Informata shtesë:
Shkathtësitë organizative dhe Koordinimi i procesit të akreditimit, në përputhje me kompetencat e
kompetencat: Koordinatorit për zhvillim akademik në Fakultetin e Ndërtimtarisë dhe
Arkitekturës. (2008-2012)
Anëtar i këshillit mësimor të FNA-së nga rradhët e asistentëve (20092012)
Anëtar i Komisionit për analizën dhe revidimin e programit mësimor të
departamentit të arkitekturës (2011)
Anëtar i komisioneve për realizimin e proceseve të provimeve pranuese
në FNA në përputhje me konkurset e Universitetit të Prishtinës (200711, 2014-2019)
Shkathtësitë kompjuteri dhe ArchiCad; MS Office; Adobe Suite
kompetencat:
Shkathtësitë të gjuhës: (1 deri 5: 1 vlerësimi më i ulët - 5 fluent)
Gjuha
Konverzimi
Shkrimi
Anglisht
5
5
Serbo-Kroatisht
5
5
Maqedonisht
4
3
Shqip
amtare
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Leximi
5
5
5

