CURRICULUM VITAE
1. Family Name:

QERRETI

2. First Name:

Dervish

3. Nationality:

Shqiptar

4. Date of Birth

02.05.1950

5. Gender:

male

6. Contact details:
Email: bzqerreti@hotmail.com bzqerreti@gmail.com
dervish.qerreti@uni-pr.edu.com
Tel: +377 (0)44 143 787
7. Education Degree:
Institution: Universiteti i Sarajeves, Fakulteti i Arkitektures
Degree Date: 1979/80
Degree : Inxhinier i Diplomuar I Arkitektures
Institution: Universiteti i Sarajeves, Fakulteti i Arkitektures
Degree Date: 2011
Degree/ Master : Mr.Sc.
Institution: Universiteti i Sarajeves, Fakulteti i Arkitektures
Degree Date: 2012
Degree / Doctorate : Dr.sc.
8. Academic Degree:

Ligjerues

Institution: Universiteti i Prishtines, Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures
Degree Date: 1989
Asistent
Institution: University of Prishtina, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Degree Date: 1981
9a. Scientific Publications:
Scientific journal
Title of paper

Journal name

Year / Volume / Pages

Abstracts from the International and National Conferences
Title of paper

Journal name

Year / Volume / Pages

Other publications
Title of paper
Pitanje zaštite historiskih

Journal name
Kam marrë pjesë në shënimin e
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Year / Volume / Pages
12-15 tetor 2012, Podgoricë

jezgara na području Kosova
(Peć, Prizren, Đakovica)

100 vjetorit të largimit të
Osmanlive nga Ballkani – Okupimi
apo civilizimi?

9b. Architectural projects:
1968/73
1978
1973-79
1983
1980
1981
1989
1979

Shkolla e mesme e artit – arkitekturë e brendshme(enterijer) - Pejë
I inkuadruar hartimin e projektit kryesorë të bllokut të banimit Gjigjikovac në Sarajevë.
Fakultetin e Arkitekturës në Sarajevë, Mentor: prof.Vera Qemaloviq
Studimet post-diplomike “Planifikimi hapsinorë dhe rregullimi i mjedisit “ (Sarajevë)
Kam filluar të punoj në biron projektuese “UNIKOSPROJEKT” Prishtinë
Kam filluar të punoj në Fakultetin e Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë si asistent
Jam zgjedhur ligjërues në fak. e Arkitekturës dhe Ndërtimtarisë në Prishtinë
Si student i semestrit të VIII-të jam shpërblyer me mirënjohje për projektin e fabrikës
“Vinaz pllaka”
1980
Kam projektuar shkollën fillore në Gllogovc (koautor)
1988
Kam projektuar qendrën tregëtare në Obiliç (autor)
1983/98 Kam projektuar një numër të kosiderueshëm të shtëpive individuale dhe objekteve
afariste komerciale, kolektive banesore si autor dhe koautor.
2000
Permendorën e Zahir Pajazitit, Edmond Hoxhës dhe Haçif Zenjullahut në Pestovë“Vushtrri”
2001
Shtëpinë e familjes Fejza në Gërmi-“Prishtinë”
2001
Permendorën në Podujevë
2003
Permendorën e sh.mesme të mjekësisë Ali Sokoli–“Prishtinë”
2003
Autoservisin me shtëpi banimi të familjes Qavota-“Prishtinë”
2003
Kompleksin memorial të Sh.Gjeçovit në Zym të Hasit
2003/04 Kam bërë mbikqyrjen për objektin e postës në rrugën rrugën e UÇK-së
2004
Permendorën në sheshin Mujë Krasniqi në Klinë
2004
Objektin banesorë afarist në Ferizaj
2005
Objektin banesorë, tregëtarë dhe afaristë në Ferizaj
2004/06 Kam udhëhequr postin e prodekanit në fakultetin e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës
2006/07 Mbikqyrje dhe komisione për ofertat e konkurentëve për punët që kryhen në UP
2008
Projektin ideor dhe kryesor të familjes Zhjeqi në lagjen “DODONA”Prishtinë,
2008
Mbikëqyrjen në Mbinëdertimin e Fakultetin Filozofik të ndëtuar nga firma
“MABEX”Prishtinë
2008
Projekte të ndryshme ideore
2009
Mbikëqyrjen të halles sportive ne Deçan
2011
Projektin ideor te objektit Afarist dhe Hotelijer te Ismet Gashit dhe Agim HumollitPrishtine
2011
Projektin ideor dhe kryesor të familjes Kadrija në lagjen “Dubaj”Prishtinë,
2012
Projektin ideot të shkollës se mesme te Artit “Odhise Paskali”në Pejë
2012
Projektin ideor dhe kryesor të familjes Kryeziu në lagjen “Qagllavic”Prishtinë,
2013
Mbikëqyrjen të kabinave për përkethime në Fakultetin Fillozofik - Prishtinë
2012/13 Ekpertiza nga Gjykata Komunale Prishtinë
2013
Projektin ideor dhe kryesor të shtepive në fshatin Strellc – Deçan
2013
Mbikëqyrjen e shtepive në fshatin Strellc te ultë dhe Strellcin e epërm – Deçan
1978
1978
1978
1980
1980
1980
1981/82
Teknik.

Projekti kryesor I shkollës fillore në Skenderaj
Blloku banesor I banimit në Istog
Shkolla fillore në Rahovec
Depo “Shipad-Sarajevë” në Prishtinë – project ideor dhe kryesor,
Disa banesa individuale banimi – projekte tipike,
Lokale afariste në Pejë, projektet ideore dhe kryesore
Gjatë punës në fakultet kam qenë i inkuadruar edhe në institutin e projektimeve pranë Fakultetit
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Në fakultet kam kryer këto projekte:
-Ngrohtorën e Bashkësisë Islame në Prishtinë-projekti ideor dhe kryesor,
-“Rrobaqepsinë” e Shkollës Edukuese dhe Korrektuese në LIpjan-projekti ideor dhe kryesor.
Qendrën e arsimit të Orientuar në Prishtinë-projekti I adaptimit.

-

Në vitin 1984 :
-Fabrika e “Kluzit” në Gllogovc-projekt ideor,
-Projektin e Mihjës sipërfaqësore në Dobrosellë-projekt kryesor,
-Servisi I automjeteve “Bashko Çakiq” në Prishtinë, project ideor dhe kryesor.
Në vitin 1986 :
-Ndërtesë banimi në zonën e vjetër tregëtare të Prishtinës-projekt ideor dhe kryesorë,
-Qendrën administrative, tregëtare dhe afariste “Agrokosova” në Prishtinë-bashkëprojektues,
-Shtëpi individuale në Prishtinë në lagjen “Velania” – projekti ideor dhe kryesorë,
Shtëpi individuale me dy hyrje në Pejë - në lagjen “Dardania” projekti ideor dhe kryesorë,
-Shtëpi individuale në Prishtinë në lagjen “Velania” – projekti ideor dhe kryesorë,
-Qendrën Zejtare – Tregëtare në Malishevë – projekt ideor dhe kryesor. Në konkurs, ky projekt ka zënë
vendin e pare dhe është udhëhequr nga firma projektuese IPZ Zagreb.

-

Në vitin 1988 :
-Qendrën Zejtare – Tregëtare në Obiliq – projekti ideor dhe kryesorë.
Në vitin 1996 :
-Shtëpi individuale në fshatin Vranoc Pejë – projekti ideor dhe kryesorë,
-Shtëpinë individuale në fshatin Baran Pejë – projekti ideor dhe kryesor
-Shtëpinë individuale në fshatin Prapaqan Deçan – projekti ideor dhe kryesorë,
Qendra tregëtare “Elko” – Pejë,
afarist-banesorë “Dypon” – Tiranë Shqipëri /koautor/
Moteli në Elbasan – Shqipëri /koautor/
Në vitin 1997 :
-Shkolla fillore Kpernice – Kamenice,
-Shtëpinë individuale në Prishtinë në lagjen e “Vreshtave” – projekti ideor dhe kryesorë.
-Pompa e benzinës – Klinë-Skenderaj,
-Pompa e benzinës – Raushiç – Pejë
-Revitalizimi I oblektit në Çarshi të Pejës
Në vitin 1998 :
-Moteli në Dushanovë Prizren – projekti ideor,
-Shkolla e baletit Prishtinë – projekti ideor,
-Enterijeri I restoranit “Monacco”,
-Therrtorja e gjedheve dhe deleve – Tetovë projekt investiv – ideor.
Në organizatën humanitare “Kisha Norvegjeze” kam realizuar projekte për adaptim si:
-Shkolla fillore “Fazli Grajqevci” në Shipol – Mitrovic
-Shkolla fillore “Nazim Gafurri” në Obiliq
-Shkolla fillore “Ismail Qemali” në Prishtinë
-Shkolla fillore “Emin Duraku” në Lipjan
-Shkolla fillore “Skënderbeu” në Lipjan

10. Work experience record:
Dates: Nga 1989 – në vazhdim
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-Objekti
-

Location:
Name of the Institution:
Position:
Description:

Dates:
Location:
Name of the Institution:
Position:
Description:
Dates:
Location:
Name of the Institution:
Position:
Description:

Prishtina Kosovo
Universiteti i Prishtines, Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures
Ligjerues
Qe nga viti 1981 dhe deri sot jam perpjekur qe t’ju ofrojë studenteve
njohuri për lendet e lemise së objekteve ekonomike, të cilen e kam
percjellur me literature adekuate shkencore si dhe duke perdorur nje
spekter te gjere te revistave shkencore profesionale. Lemia e objekteve
ekonomike eshte shtjelluar ne lende semestrale dhe ate ne:
a) Objekte Garazhuese
b) Objekte Industriale
c) Objekte Tregetare
d) Objekte Bujqesore
e) Terminale (aeroporte, stacione te trenit dhe të autobuseve etj.)
1981-1989
Prishtina Kosovo
Universiteti i Prishtines, Fakulteti i Ndertimtarise dhe Arkitektures
Asistent mësimor
1979-1980
Prishtina, Kosovo
“UNIKOSPROJEKT”
Arkitekt
Arkitekt kryesor “UniKosProjekt”

11. Education and training:
Dates:
Title of qualification awarded:
Principal subjects/occupational
skills covered:
Name and type of institution
providing education and
training:
Level of national and
international classification:

1968 -73
diploma
Arkitekturë e brendshme (enterijer) - Pejë
Shkolla e mesme e artit

Dates: 1983
Title of qualification awarded:
Principal subjects/occupational
skills covered:
Name and type of institution Studimet post-diplomike “Planifikimi hapsinor dhe rregullimi i mjedisit “
providing education and (Sarajevë)
training:
Level of national and
international classification:

12. Additional information:
Organizational skills and Prodekan i departamentit të Arkitekturëses 2004-2006
competences: Shef i Katedrëss së Projektimeve – në vazhdim
Anetar i Këshillit pranë Ministrise së Planifikimit Hapësinor
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2009- në vazhdim
Computer skills and Ms Office , ArchiCAD
competences:
Language skills: (1 to 5: 1 lowest - 5 fluent)
Language.
Albanian
Serbo-Croatian
Deutch
English

Speaking

Writing
Amëtare
5
2
1

5
2
1

Reading
5
2
1

Awards and Membership:
1979 si student i semestrit të VIII-të jam shpërblyer me mirënjohje për
projektin e fabrikës “Vinaz pllaka”
Anëtarë i shoqatës së arkitektëve.
Anëtarë i shoqatës së konstruktorëve.
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