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Europass 
Curriculum Vitae 

   

  

Informacion Personal   

Emri / Mbiemri  Stiliana Brokaj 

Addresa L 29 Nentori;Rr Sadik Zotaj;Pallati 1100;Vlore;Shqiperi 

Telefoni(at) Fiks:  Celular: 0692687973 

Fax  

E-mail stela.brokaj@yahoo.com 
  

Shtetësia Shqiptare 
  

Data e lindjes 03.01.1978 
  

Gjinia Femer  
  

 
Fusha e punësimit aktuale 

 Pedagoge  prane Universitetit "Ismail Qemali" Vlore, Fakulteti i Shendetit 
Publik 

  

Eksperiencat e punësimit Pedagoge prane Universitetit “Reald” 
  

  

Roli ose pozicioni i punës      Kryeinfermiere ne Repartin e Reanimacionit ne Spitalin Rajonal Vlore qe prej vitit 2013- prill 2017  

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Qe nga viti 2009 e deri me 2013 kam punuar si infermiere po ne kete pavion. 

Emri dhe adresa e punëdhënsit Nga viti 2008-2009 kam punuar si infermiere ne Laboratorin privat "Novida" 

Lloji i binzesit ose sektori  Universiteti privat "Medikom" si pedagoge per nje vit 
  

Arsimi dhe trajnimet  Arsimi i larte dhe Master shkencor ne Shkencat Infermierore. 
  

Data  

Titulli i kualifikimit të arritur  Trajnime disa ditore ne Kosove ne Qendren e Telemjeksise dhe ne vite te ndryshme 

Temat kryesore / aftësitë e mbuluara 
nga edukimi / trajnimi 

Aspektet teorike dhe praktike ne funksionimin e Biblotekes Elektronike. 
Trainim 3 ditor ne Kongresin Intrnacional te  Telemedicines dhe Kongresi i 5-te Ballkanik. 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Konferenca e 2,3,4,5 e Urdhrit te Infermierit me tema te ndryshme si:Kerkim shkencor; Edukim ne 
vazhdim;Kujdes infermieror me i mire;Menaxhimi i kujdesjeve,sjelljeve Etiko-Profesionale;Rritja e 
cilesise se kujdesit infermieror etj... 
Workshop per Mbrojtjen e parametrave vital dhe Defibrilimi ne te rritur,femije e infante. 
Rritja e kapaciteteve te punonjesve te shendetesise per tiu pergjigjur me profesionalizem viktimave te 
dhunes me baze gjinore. 
Basic Life Suport-Defibrillation(BLS_D) 

  
  

Aftësitë personale dhe 
kompetencat  

 

  

Gjuha e nënës Shqip 
  

Gjuhë të tjera Anglisht 
Greqisht 
Italisht 
 

Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 
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Niveli Europian (*)  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Gjuha  anglisht Sh.mire  Sh.mire  mire  mire  Sh.mire 

                                                                              
Gjuha 

 
Greqisht Sh.mire  Sh.mire  Sh.mire  Sh.mire  Sh.miresh 

Gjuha  Italisht  
 

Sh.mire  Sh.mire  mire  mire  Sh.mire 

                                                                           (*) Korniza Europiane e përbashkët e referimit për gjuhët 

  

  

Aftësi organizative dhe kompetenca  Aftesi mjaft te mira organizative dhe bashkepunim i si dhe kopetenca te plota ne punen time si 
kryeinfermieere qe prej 4 vitesh 

  

Aftësi teknike dhe kompetenca  Zoteroj aftesi mjaft te mira teknike ne kryerjen e te gjitha proceseve mjeksore qe jane ne kopetencat e 
mia 

  

Aftësi kompjuterike dhe 
kompetenca 

Zoteroj aftesi te mira kompjuterike ne paketat baze si; word;exell;power point etj. 

  

  

Leje drejtimi Zoteroj Leje drejtimi Grupi B 
  

 


