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Informatat Personale  

Mbiemri / Emri 
Numri Personal i ID:  

VILA Elior 
 

Adresa   Lgj. “11 Nëntori”, Rr. Mustafa Bodini, Nr.: 8, 3000, Elbasan 
Telefoni    

E-mail elior.vila@uniel.edu.al 
Nacionaliteti Shqiptar 

Data dhe vendi i lindjes 11.04.1978, Korçë 
Gjinia M 

  

  Fusha Profesionale Pedagog në profilin Informatikë  
Eksperiencat e punës  

Data Maj 2014 – vazhdim  
Pozita që është ushtruar Përgjegjës i Departamentit të Informatikës 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Drejtimi i veprimtarive mësimore dhe kërkimore si edhe aktiviteteve administrative  
Emri dhe adresa e punëdhënësit Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Informatikës 

Rruga Ismail Zyma, 3001, Elbasan, Shqiperi. 
Lloji i biznesit ose sektorit 

 
Data 

Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e punëdhënësit 
 

Lloji i biznesit dhe sektorit 
 

Data 
Pozita që është ushtruar 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e punëdhënësit 

Lloji i biznesit dhe sektorit   

   Arsim i lartë publik 
 
  Shkurt 2012 – Prill 2014 

Lektor me kohe te plote prane Departamentit te Matematikes, Seksioni i Informatikes 
Mesimdhenie, kerkim shkencor, udheheqje ne diploma, pjesemarrje ne projekte 
Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Departamenti i Informatikës 
Rruga Ismail Zyma, 3001, Elbasan, Shqiperi 

  Arsim i larte publik 
 
  Tetor 2011 –  Janar 2012 

Lektor me kohe te plote prane Departamentit te Shkencave Kompjuterike 
Mesimdhenie, kerkim shkencor, udheheqje ne diploma, pjesemarrje ne projekte 
Universiteti i New York Tirana, Rr. Kodra e Diellit, Selitë 1046, Tiranë 
Arsim i larte jopublik 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edukimi dhe Trajnimet  

Data 2010 - 2011 
Titulli i fituar i kualifikimit   PostDoc 

Aftesitë profesionale të përfituara Eksperience ne kerkimin shkencor ne bashkepunim me universitete te mirenjohura europiane ne 
fushen e sigurise se informacionit dhe platformave te sigurise ne harware. 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Qendra për Kërkime te Avancuara ne Fushën e Sigurisë se Sistemeve Kompjuterike (CASED), ne 
Departamentin e Shkencave Kompjuterike te Universitetit Teknik te Darmstadt-it ne Gjermani. 
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Niveli i klasifikimit kombëtar dhe 
ndërkombëtar 

PostDoc 
 
 

Data    2005 - 2010 

Titulli i fituar i kualifikimit Doktor ne “Sistemet Kompjuterike, Komplekse dhe Rrjeta” (ne gjuhen gjermane dhe angleze) 
Aftesitë profesionale të përfituara Aftesi ne mesimdhenie dhe kerkimin shkencor ne fushen e sigurise se informacionit dhe platformave 

te sigurise te bazuar ne hardware. 
Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 

edukimin dhe trajnimin 
 Niveli i klasifikimit kombëtar dhe     

ndërkombëtar 
 

Data 
Titulli i fituar i kualifikimit 

Aftesitë profesionale të përfituara 
 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe     
ndërkombëtar 

 
Data 

Titulli i fituar i kualifikimit 
Aftesitë profesionale të përfituara 

Emri dhe lloji i organizates që ka ofruar 
edukimin dhe trajnimin 

Niveli i klasifikimit kombëtar dhe     
ndërkombëtar 

 

Fakulteti Gjerman për Formim Inxhinierik dhe Menaxhim Industrial (FDIBA), Universiteti Teknik i 
Sofjes, Bullgari ne bashkepunim me Universitetin e Karslruhes, Gjermani. 
PhD 
 
 
2002 - 2004 
Master i Shkencave ne Menaxhim Industrial 
Njohuri te thelluara ne fushen e administrimit dhe menaxhimit te kompanive dhe bizneseve 
prodhuese. 
Fakulteti Gjerman për Formim Inxhinierik dhe Menaxhim Industrial (FDIBA), Universiteti Teknik i 
Sofjes, Bullgari dhe Universiteti Teknik i Braunschweig Gjermani. 
MSc, Dipl.-Wi.-Ing. (titull i njohur ne gjermani) 
 
 
1997 - 2002 
Inxhinier Elektronik ne Drejtimin Kompjutera 
Njohuri te thelluara ne fushen e inxhinierive elektronike dhe kompjuterike 
Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike, Universiteti Politeknik i Tiranës 
 
MSc. 
 
 
Gjuha amtare: Shqip 

Gjuhët tjera   
Vetë – vlerësimi   Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

Sipas nivelit europian (*)  Dëgjimi Leximi E folur interaktive E folur produktive  

Anglisht   C1  C1  C2  C1  C1 

Gjermanisht   C1  C1  C2  C1  C1 

Bullgarisht   B2  B2  C1  B2  B2 

 (*) Korniza e përbashkët evropiane e referencës për gjuhët 
  

Aftesitë shoqërore Aftësi shume te mira komunikimi te formuara nga eksperienca si lektor dhe koordinator ne 
projekte dhe konferenca te shumta shkencore brenda dhe jashtë vendit.  

 
Aftesitë organizative Organizim & Menaxhim dhe Koordinim projektesh ne shkalle vendi dhe jashtë, bashkëpunim 

me organizata ndërkombëtare për projekte ne fushat akademike ose biznesi. Administrim 
dhe Menaxhim biznesi ose ndërmarrjesh kryesisht ne fushën e IT duke përfshire ne mënyre 
te veçante aspektet e sigurisë. 

  

  

Aftësitë kompjuterike Arkitektura dhe struktura e brendshme e kompjuterit,  Platformat e sigurisë ne Software dhe 
Hardware, Implementimi i aplikimeve kriptografike për mbrojtjen e te dhënave ne platformat 
e pajisura me module sigurie. Siguria e shërbimeve elektronike E-Services dhe ne veçanti ne 
biznes E-Commerce si edhe ne administratën shtetërore E-Government. 

  

Patentë Shoferi 
 

Klasa B (Patente Gjermane) 
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