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Informatat personale   

Emri / Mbiemri   KLAUDIA RAKIPAJ 

Adresa Lagjja “28 Nëntori” VLORË 

Telefoni Mobile:+355(0) 694858288 

E-mail klaudiarakipaj28@gmail.com 
  

Kombësia  Shqiptare 
  

Datëlindja 28.02.1994 
  

Gjinia FEMËR 
  

Fusha Profesionale   Fizioterapi  
  

Përvoja e punës Spitali Amerikan 
 

Asistente dhe pjesë e departamentit të koordinimit 
Organizimi I axhendës së mjekeve kardiolog, asistim ne përgatitjen e dokumentacionit dhe 
materialeve të nevojshme. 
Menazhim i kontakteve me pacientet 
Përgjegjëse për dhënien e saktë të informacionit, në bazë të kërkesave të pacientëve 
Shpjegimin e saktë në bazë të terminologjisë mjekësore, të ekzaminimeve që pacientet 
kryejnë 
Përgjegjëse për zgjidhjen me perpikmëri të udhëzimeve të eprorit 
Përgjegjëse e menaxhimit të sistemit OpenErp. 
Raportimi i saktë dhe periodik tek departamenti i menaxhimit 

Asistente vullnetare e tutorit te praktikave profesionale te studenteve ne UNIZKM. 
 
Tetor 2021 e në vazhdim 
Pedagoge ne Fakultetin e Shkencave Mjekësore 
Kolegji Universitar “Reald’. 

 

ARSIMIMI/KUALIFIKIMET 
 

 

 UNIVERSITETI KATOLIK “ZOJA E KESHILLIT TE MIRE” 

“Bachelor” ne “Fizioterapi”  

“Master i shkencave” ne “Shkencat e rehabilitimit te Profesioneve Sanitare”. 

  

 

Edukimi dhe Trajnimet 

 
 Pjesëmarrëse  në  kursin për mbështetjen e zhvillimit të parakohshëm-në mundësi           
për fëmijët. 
Pjesëmarrëse në praktikën vullnetare me anë të terapisë manuale. 
Pjesëmarrëse ne kongresin ndërkombëtar multidisiplinor mjekësor. 

Data Tetor 2015- Qershor 2018 

 
Aftësitë dhe kompetencat 

personale  

 

  

Gjuha amtare  Shqipe   
  

Gjuhët tjera   

Vetë-vlerësim   Të kuptuarit  Të folurit  Të shkruarit  

Niveli Evropian (*)  Dëgjimi  Leximi  Interaksion në të 
folur  

Prodhim në të folur  



Angleze   Shumë Mirë  Shumë Mirë  Shumë Mirë   Shumë Mirë  Shumë Mirë 

Italiane    Shumë Mirë  Shumë Mirë  Shumë Mirë  Shumë Mirë  Shumë Mirë 

Spanjisht    Mirë  Mirë  Mirë  Mirë   

 
 

Aftësitë  sociale  

 
Aftësi dhe kompetenca shumë të mira sociale, aftësi të mira kolektive dhe ekipore të dëshmuara në 
shumë aktivitete grupore.  

Aftësitë  organizative 
Aftësi organizative për punë të ndryshme duke i marrë përsipër dhe mbyllur me sukses  

Aftësitë teknike  Aftësi të mira dëgjuese kur bëhet fjalë për tema të rëndësishme  

  

Aftësi dhe kompetenca 
kompjuterike  

 

  

Aftësi dhe kompetenca  tjera  Aftësi shumë të mira kompjuterike në programet WINDOWS 200, MS WORD 2000, MS EXCEL 2000, 
POWER POINT, POSTA ELEKTRONIKE, INTERNET EXPLORER E-mail, Internet etj. 

  

Aftësi dhe kompetenca  të fushës  Njohuri shumë të mira të paketës Microsoft Office 

Aftësi shume të mira për zgjidhjen e situatave të ndryshme me efikasitet 

Korrekte në zbatimin e detyrave që më ngarkohen 

Njohuri shumë të mira të terminologjisë mjekësore 

Dëshirë për të punuar dhe për të mësuar shumë shpejtë 

E aftë të mësuar gjëra të reja dhe për tu përshtatur me ambientin e punës 

Aftësi komunikimi 

Aftësi organizative dhe analizuese 

 

 

 


