
  
prof.Aliismet ÇOÇAJ Dr.sc H&T 

 

 

 

C u r r i c u l u m   v i t a e 
 

 

 

 1. Emri dhe mbiemri…………… prof.Aliismet ÇOÇAJ Dr.sc.H&T 

 

 2. Ditëlindja …………………………….……………      20 maj 1961 

 

 3. Vendlindja……………………………….…………         Prizren 

 

 4.  Statusi martesor…………………………………...        i martuar 

 

 5.  Numri i anëtarwve në familje...................................       4  ( katër ) 

      

 6. Vendi i banimit te përhershëm……………………..         Prizren 

 

 7. Adresa……………………………………….........   N.Kelmendi nr.5/3 

 

 8. Telefoni për kontak.................................................    044/049/202-800 

 

 9. E: mail adress..........................................................   a.ismet@live.com 

 

 

 

mailto:a.ismet@live.com


10. Edukimi: 

                           a)  Shkolla e mesme e përfunduar,................... viti 1980 / 1981 

                           b)  Fakulteti ekonomik i përfunduar,............... viti 1986 

                           c)  Magjistratura në shk.Ek.e përfunduar,...... viti 2007 

                           d) Dr.Sc. në shk.për Hoteleri dhe Turizëm,......viti 2014 

 

11.  Gjuhët të cilat i flas dhe i shkruaj: 

 

                           a)  Gjuhët e minoriteteve(turke,serbe, boshnjakeetj.) 

                           b)  Gjuhën angleze. 

 

12. Përvoja  /  eksperienca / në punë: 

 

                           a)  Profesor i lëndëve ekonomike në Sh M Ekonomike 

                                “YMER PRIZRENI “ në Prizren nga viti 1990-2010 

                           b)  Bashkëpunëtorë prof. në ISES “UNIVERSUM” PR 

                                 në Prishtinë nga viti 2007- maj 2010 

                           c)  Profesor në kolegjin “UNIVERSUM” në Prishtinë 

                                nga viti 2007-2010 

                           ç)  Biznes privat nga 1993-2007 

                           d)  Professor i lëndëve ekonomike në Qendrën universitare 

                               “UNIVERSUM” në Prishtinë 2007-2009. 

 

                            e) Profesor në Universitetin Internacional të  Strugës –Filiala  në 

Prizren viti akademik 2010/2011                           

                            f) Profesor i lëndëve ekonomike në Kolegjin Internacional të 

Prizrenit në Prizren për lëndët: 

 

1. Mikroekonomi  

2. Makro ekonomi 

3. Bazat e Kontabilitetit 

4. Kontabilitet Menaxherial 

5. Statistikë Aplikative 

6. Bazat e Bizbesit 

7. Ekonomia Aplikative 

8. Zhvillimi në Karrierë 

 

 

                              f ) Dekan në Universitetin Internacional i Prizrenit –  në Prizren 

viti akademik 2013/2014 

 

                              g)  Drejtor në DBP&ZhR një mandat …..……………..2010-2014, 

 

                              h)  Drejtor në Qendrën e Kompetencës……………….. 2014-2018 

                          



i) Mësimdhënës i lëndëve ekonomike në IAl,  College ISPE viti 

akademik 2015/2016. Prof. i  rregullt për lëndën 

Kontabiliteti Menaxherial 

                                j)   Mësimdhënës i lëndëve ekonomike në Fakultetin Ekonomik 

në Universitetin “ Ukshin Hoti “ në Prizren viti akademik 2015 /2016 (mësimdhënës 

me angazhim), për lëndët Zhvillimi në Karrierë dhe Prurja e Vendimeve Biznesore.  
 

 13. Çertifikime,udhëtime studimore,mirënjohje,falenderime të tjera 

profesionale: 
 

 

 

A .Të kohës së fundit kam tri çertifikime ndërkombëtare: 

 

1. Educational Leadership (180 orësh) nga Organizata LuxembourgAgency for 

Development Cooperation 30.06.2015 dhe  

 

2. Monitoring and Evaluation Training Project  
Lux-Dev 14 to 16 April2015 dhe  

 

      3.Kurs  pesë ditor për Metodikë dhe Didaktikë Profesionale Qershor 2015 

 

 

14. Përgatitje  më të hershme të tjera profesionale: 

          

                           a) Certifikata 10 ditore e kursit të kryer me temën:                                                                                                             

                                 “Didaktika dhe metodika për mësimdhënje në 

                                  Shkolla të larta dhe fakultete“ 02.04.2004. 

                            b) Assigment writing workshop 03.05.2005. 

                            c) Certifikata për kompjuter 2003. 

                             ç)  GTZ“ Udhëheqja arsimore me personel dhe mjete materiale “ 

170 orë/ edukim dhe mësim praktik./ 

                             d)  Kurs për përdorimin e tabelave digjitale-elektronike tetor 2009  

                              në Kolegjin“Aga Xhite“ nëFerizaj 

                             e) International Busines Transactions by John Tider-Washington 

DC /US ofAmerica/ 

                             03-13 nëntor 2009 në ISES “UNIVERSUM” 

                             f)  Kursi i gjuhës angleze INTERMEDIATE si dhe shumë trajnime   

                              të tjera nga fusha e manaxhimit material, financiar dhe me  

                              resurse humane(njerzore). 



 

                             g) Patent shoferi kat.   “BE” 

                                

                             h) Kaliografi / Kurs i nivelit të lartë „Të shkruarit artistik “ 

                              

 

15.Botime të veçanta: 

                                   

a) Libri ” Kontabiliteti i drejtimit “ viti i botimit………2007. 

 

b) Libri “Sistemi financiar dhe revizioni” viti i botimi.... 2009. 

 

c) Libri “Hyrje në shpenzime afariste “ viti i botimit........2010 dhe 

  

d) Libri “Sistemi i bankave dhe i sigurimeve në Kosovë “2010. 

 

 

Këto botime janë realizuar në Institutin e studimeve ekonomike e 

sociale ISES “UNIVERSUM “    PRISHTINË  Për botuesin  

Suad Berisha,sipas pl. dhe programeve të  MASHT - Prishtinë. 

 

 

Pa dosje për ndjekje penale , kriminalitet ekonomik dhe 

kundërvajtje. 

 

Prandaj deklaroj se të gjitha të dhënat e përmendura më sipër janë të 

vërteta dhe për to përgjigjem penalisht, moralisht dhe financiarisht. 

Të gjitha dokumentet do t’ua sjelli në origjinal në momentin e 

intervistimit. 

 

 

 

 

Aliismet ÇOÇAJ Dr.sc. H&T.         Nënshkrimi           Dat. 12.07.2016 

 

                            ...............................................       ...............................    ........................... 


