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CURRICULUM VITAE

INFORMACIONE PERSONALE
Emri
Adresa
Telefoni
E-mail
Nënshtetësia
Datëlindja

MARSIDA GOREA
Rr. Mustafa Varoshi, Lgj.11, N. 74, DURRËS
0692323919
marsida_gorea@ymail.com
shqipëtare
26.07.1984

EKSPERIENCA E PUNËS
Data (nga – deri më)
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Emri i institucionit
Lloji i punës së kryer
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Data (nga – deri më)
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Emri i institucionit
Lloji i punës së kryer
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Mars 2017 – Janar 2019
Sheshi Skënderbej
Bashkia Tiranë
Përgjegjëse e sektorit të Zhvillimit Ekonomik Rural/
Drejtoria e Përgjithshme e Zhvillimit Ekonomik
Orientimi i Zhvillimit rural sipas politikave vendore
sektoriale;
shkurt 2013 – mars 2017
Sheshi Skënderbej
Bashkia Tiranë
Përgjegjëse e sektorit të Planeve të Detajuara
Vendore / Mikroplanifikimit, Drejtoria e Përgjithshme
e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit
- Projektimi urban, Hartimi i analizave te thelluara
territoriale dhe Hartimi i Planeve të Detajuara
Vendore
- Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) të
Bashkisë Tiranë (viti 2012).
Pjesë e grupit të punës për hartimin e Politikës
Territoriale Vendore dhe Planit të Përgjithshëm
Vendor të Bashkisë Tiranë.
- Pjesë e Grupit Konsultativ të Bashkisë Tiranë për
Projektin Strategjik “Zgjatimi i Aksit të Bulevardit
Zogu I dhe Rehabilitimi i Lumit të Tiranë”.
Konsulenca teknike ndaj studios GRIMSHAW
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ARCHITECTS në hartimin e këtij Projekti Strategjik
për:
- bashkërendimin e këtij projekti me instrumentet e
planifikimimit vendore e kombëtare, si dhe me
legjislacionin në fuqi mbi çështjet e planifikimit;
- harmonizimi i projektit strategjik për Zgjatimin e
Bulevardit dhe Rehabilitimin e lumit të Tiranës me
Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Tiranë.
Data (nga – deri më)
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Emri i institucionit
Lloji i punës së kryer
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Data (nga – deri më)
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Emri i institucionit
Lloji i punës së kryer
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Data (nga – deri më)
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Emri i institucionit
Lloji i punës së kryer
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore

Data (nga – deri më)

janar 2012 – shkurt 2013
Sheshi Skënderbej
Bashkia Tiranë
Specialiste në sektorin e Planeve Vendore, Drejtoria
e Përgjithshme e Planifikimit dhe Kontollit të
Territorit
Projektim urban dhe publik, analizimi i territorit si
dhe hartimi i dokumentave lidhur me Planin e
Përgjithshëm Vendor të qytetit. Projektim i objekteve
sociale/publike.
prill 2010 – janar 2012
AKPT, Rr. “Muhamet Gjollesha”, pranë “Institutit të
Ndërtimit”, Tiranë
AKPT
Specialiste në sektorin e Planifikimit të Territorit
Pjesëmarrja në proçeset e hartimit të instrumenteve
kombëtare te planifikimit të territorit si rregulloret
kombëtare të planifikimit; Mbështetja dhe orientimi i
autoriteteve vendore gjatë hartimit të instrumenteve
përkatëse të planifikimit.
shtator 2013 (në vazhim)
Rr. “Muhamet Gjollesha”
Universiteti Politeknik i Tiranës, Fakulteti i
Arkitekturës
Pedagoge e jashtme, lëndët “Adaptim Arkitektonik”
dhe “Studio arkitekture”
Udhëheqja e studenteve në realizimin e projekteve
të adaptimit/rekuperimit arkitektonik dhe urban të
objekteve historike dhe industriale aktualisht jashtë
funksionit, projektim arkitektonik.
Tetor 2010 – Korrik 2012
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Emri dhe adresa e punëdhënësit
Emri i institucionit
Lloji i punës së kryer

Data (nga – deri më)
Emri dhe adresa e punëdhënësit
Lloji i punës së kryer
Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore
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Universiteti Polis, “Autostrada Tiranë-Durrës”,
kilometri 5, KP 2995, Kashar-Tiranë.
Universiteti Polis
Pedagoge e jashtme për lëndët “Teknologji
Arkitekture 1” dhe Teknologji Arkitekture 2”
mars 2009 – prill 2010
Marita Tollkuçi
Arkitekte
Projektim arkitektonik

SHKOLLIMI DHE FORMIMI
Lloji i kualifikimit

Provim Shteti për abilitim në ushtrimin e profesionit
të Arkitektit (Liçencë italiane si arkitekte)
Data (nga – deri në)
Nëntor 2008 – Shkurt 2009
Emri dhe lloji i istitutit të formimit
Politecnico di Bari, Facoltá di Architettura
Lëndët kryesore/ aftësitë profesionale Njohja e gjithë legjislacionit italian në fuqi mbi
objekt i studimit
çeshtjet e urbanistikës dhe arkitekturës si dhe
zhvillimi i nje projekti arkitektonik konform këtij
legjislacioni.
Kualifikimi i arritur
Liçencë për ushtrimin e profesionit të arkitektit në
shtetin italian

Lloji i kualifikimit
Data (nga – deri në)
Emri dhe lloji i istitutit të formimit
Kualifikimi i arritur
Tema e Diplomës

Pershkrimi

“Diplomë universitare pesëvjeçare e nivelit të dytë e
integruar në Arkitekturë” e vlerësuar me 110/110
con lode
tetor 2002 – korrik 2008
Politecnico di Bari, Facoltá di Architettura
ARKITEKTE
Arkitektura funerare e Naiskoi gjatë periudhës
Helenistike në Taranto dhe adaptimi i një Manastiri
franceskan në muze për ekspozimin e Naiskoi-ve të
rikonstruktuar dhe fragmenteve të tyre.
Naisoi-t janë një lloj unik tempulli grek, ekzemplarë
të arkitekturës funerare helenistike të gjetur më sot
vetëm në pjesën kontinentale të Greqisë së lashtë Athinë si dhe në qytetin e Tarantos, që përbën një
nga kolonitë e para greke në Italinë e jugut e më
gjerë në Mesdhe.
Projekti i diplomës konsiston në rikostuksionit me
anë të fragmenteve arkeologjike të një tempulli
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funerar – Naiskoi, si dhe në muzealizimin e tij në
brendësi të një ndërtese tjetër historike. Ndërtesa
për t’u adaptuar në muze ishte një manastir
franceskan i çshenjtëruar e konvertuar në burg gjatë
viteve ‘800.
Lloji i kualifikimit
Data (nga – deri në)
Emri dhe lloji i istitutit të formimit

Stage Arkeologjik
tetor 2007 – korrik 2008
“Soprintendenza Archeologica della Puglia” në
bashkëpunim me “Politecnico di Bari, Facoltà di
Architettura”
Lëndët kryesore/ aftësitë profesionale Analiza e ndërtesave historike dhe e fragmenteve
objekt i studimit
arkeologjike;
Projektim arkeologjik;
AFTËSI DHE KOPETENCA
PERSONALE
Gjuha italiane
Aftësia për të lexuar
Aftësia për të shkruar
Aftësia për t’u shprehur

shumë e mirë
shumë e mirë
shumë e mirë

Gjuha angleze
Aftësia për të lexuar
Aftësia për të shkruar
Aftësia për t’u shprehur

shumë e mirë
shumë e mirë
shumë e mirë

AFTËSI DHE KOPETENCA TEKNIKE
Njohje shumë e mirë e programeve Autocad, Adobe Photoshop, Paketës Office
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