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Të dhënat vetjake 
Mbiemri / Emri 

Numri Personal i ID: 
Adresa 

Telefoni 
E-mail

Nacionaliteti 

Data dhe vendi i lindjes 

Gjinia 

  Fusha Profesionale 

Eksperiencat e punës 

Data 
Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e 
punëdhënësit 

Sula Jonila 

Lagjja 6, Rr: “E Kolonjës”, Korçë, Shqipëri 

jonila.sula@yahoo.com 

Shqiptare 

1989, Panarit, Korçë. 

Femër 

Juriste/Avokate/Financiere 

Tetor 2018-Vazhdim 
Përgjegjëse e Sektorit Juridik dhe Protokoll-Arkivës 
Përpilimi i shkresave, dokumenteve, ankimeve, rekurseve e të gjitha 
dokumentat e tjera që kalojnë në sektorin që unë përfaqësoj, përfaqësimin e 
Universitetit në të gjitha çështjet gjyqësore, dhënien e kosulencës juridike të 
gjitha drejtorive, sektorëve dhe çdo anëtari të UK (personel dhe student), etj. 
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 
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Lloji i biznesit ose sektorit 
 

Data 
Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
 
 
 

Emri dhe adresa e 
punëdhënësit 

Lloji i biznesit dhe sektorit   

   Universitet publik 
 
  Prill 2016-Tetor 2018 
  Avokate 
  Përfaqësimin e individëve të ndryshëm, për çështje të ndryshme në Gjykatën 
e Rrethit Gjyqësor, Gjykatën e Apelit, Gjykatën Administrative, Gjykatën 
Administrative të Apelit, përfaqësimi dhe mbrojtja në mjediset e 
komisariateve, të dhomave të paraburgimit nëpër komisariatet e policisë, si 
dhe në IEVP, përpilimi i shkresave të ndryshme, mbledhja e dokumentave të 
ndryshme në cilësinë e provës, etj. 
  Zyra e Avokatisë “Jonila Sula”   
  Zyrë avokatie dhe dhënie kosulte juridike (në fushën civile e përgjithshme, 
familjare, administrative, penale dhe penale për të miturit). 

 
Data 

Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
 

Emri dhe adresa e 
punëdhënësit 

Lloji i biznesit dhe sektorit   

 
  Mars 2011-Nëntor 2012 
  Asistente Avokate 
  Përpilimi i shkresave të ndryshme dhe kosulencë juridike me klientët për 
çështje me problematika të ndryshme. 
  Zyra e Avokatisë “HICKA” 
  Zyrë avokatie dhe kosulence juridike 

Edukimi dhe Trajnimet  
Data Tetor 2011-Korrik 2016 

Titulli i fituar i kualifikimit Financiere 
Aftësitë profesionale të 

përfituara 
Njohuri bazë në problematika të ndryshme në nivel mikroekonomik dhe 
makroekonomik 

Emri dhe lloji i organizatës që 
ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Part-Time. 

Data 
Titulli i fituar i kualifikimit 

Aftësitë profesionale të 
përfituara     

 Emri dhe lloji i organizatës 
që ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 
 

   2 Nëntor 2012 
   Avokate 
   Përfaqësim në të gjitha shkallët e gjykimit, në të gjitha gjykatat e  
Republikës së Shqipërisë 
   Dhoma Kombëtare e Avokatisë 

Data 
                          Titulli i fituar i 

kualifikimit 
              Aftësitë profesionale të 

përfituara 
Emri dhe lloji i organizatës që 

ka ofruar edukimin dhe 
trajnimin 

 

Tetor 2007-Korrik 2011 
Juriste 
Formimi i përgjithshëm në aspektin juridik 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë 
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Data 
                          Titulli i fituar 

i kualifikimit 
              Aftësitë profesionale 

të përfituara 
Emri dhe lloji i organizatës që 

ka ofruar edukimin dhe 
trajnimin 

 

2003-2007 
Diplomë 
 
Profil Natyror 
 
Shkolla e mesme e përgjithshme “Themistokli Gërmenji”, Korçë. 

Data 
                          Titulli i fituar 

i kualifikimit 
              Aftësitë profesionale 

të përfituara 
Emri dhe lloji i organizatës që 

ka ofruar edukimin dhe 
trajnimin 

 
Data 

                          Titulli i fituar 
i kualifikimit 

              Aftësitë profesionale 
të përfituara 

Emri dhe lloji i organizatës që 
ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 
 

Maj-Tetor 2018 
HELP (Human Right Education for Legal Professionals-Edukimi për të 
drejtat e njeriut për ekspertët ligjorë) 
Njohuri më të thelluara në fushën e të drejtave të njeriut në vendin tonë. 
 
Këshilli i Europës-Counsil of Europe. 
 
 
 
10 Mars 2014-10 Qershor 2014 

Certifikatë Trajnimi në Lidership 
 
Aftësi në lidhje me mënyrën e menaxhimit të situatave të ndryshme, deri në 
ngritjen e një lideri të fuqishëm. 
Instituti i Lidershipit 

Data 
                          Titulli i fituar 

i kualifikimit 
              Aftësitë profesionale 

të përfituara 
 

Emri dhe lloji i organizatës që 
ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 
 

09.04.2012-13.04.2012 
Certifikatë për kursin me temë: “Intellectual Property Law & Dispute 
Resolution”. 

Njohuri më të thelluara në fushën e të drejtës së pronësisë intelektuale dhe 
zgjidhjen e problemeve të ndryshme për këtë fushë, ku kam marrë dy kredite 
nga dy të mundshmit, me lektor Giacomo A. Russo. 
Qendra për Studime Juridike Ndërkombëtare, Salzburg- Austri.   

Data 
                          Titulli i fituar 

i kualifikimit 
              Aftësitë profesionale 

të përfituara 
 

Emri dhe lloji i organizatës që 
ka ofruar edukimin dhe 

trajnimin 

24.10.2011-28.10.2011 
Certifikatë për kursin me temë: “US Business Law & Litigation”. 
 
Njohuri më të thelluara në ligji e biznesit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 
dhe proceset gjyqësore në lidhje me këtë fushë, ku kam marrë dy kredite nga 
dy të mundëhmit, me lektor Giacomo A. Russo. 

Qendra për Studime Juridike Ndërkombëtare, Salzburg- Austri. 

 
Aftësitë personale dhe 

kompetencat 

 

  
 Gjuha amtare Gjuha Shqipe 
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Gjuhët e tjera  Anglisht dhe Italisht 
  Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 
  Dëgjimi Leximi E folur 

interaktive 
E folur 

produktive 
 

Anglisht   Shumë mirë  Shumë mirë  Mirë  Mirë  Shumë mirë 
Italisht   Shumë mirë  Shumë mirë  Mirë  Mirë  Shumë mirë 

  

  
Aftësitë shoqërore 

dhe organizative 
Aftësi shumë të mira komunikimi dhe perceptimi.  
Aftësi për të punuar në grup.  
Respektimi i afateve kohore.   
Aftësi në vendosjen dhe mbajtjen e marrëdhënieve të mira të punës me 
individë të ndryshëm. Ndershmëri, integritet, respekti për diversitetin 
kulturor. 
Aftësi të mira në gjykimin e situatave konkrete 

  
Aktiviteti shkencor Kumtesa shkencore. 

Artikuj në buletine shkencore 
  

Aftësitë teknike Paisjet e zyrës që kam aftësi të përdor janë kompjuteri, printeri, fotokopje. 
  

Aftësitë kompjuterike Kam aftësi të mira në përdorimin e programeve të paketës Microsoft Office, 
përfshirë: Hardware, Software, Window Explorer, Word, Excel, Power 
Point, Paint, Internet e-mail. 
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Aftësitë dhe kompetencat e 
tjera 

• Për më shumë se një vit jam korrespondete e Komitetit Shqiptar të 
Helsinikit, për Qarkun e Korçës, ku kam marrë pjesë jo vetëm në 
trajnime, por edhe në organizimin e veprimtarive të ndryshme të 
organizuara në qytetin e Korçës. 

• Si pjesë aktive e senatit të shkollës kam organizuar veprimtari të 
ndryshme në funksion të formimit kulturor dhe qytetar si aktivitetet për 
festat kombëtare, gjatë periudhës së shkollës së mesme.   

• Jam pajisur me certifikatë për trajnimin me temë “Njohja e 
Legjislacionit Mjedisor dhe sfidat e Zbatueshmërisë së tij”, më 
31.05.2010-04.06.2010. 

• Jam pajisur me certifikatën për trajnimin me temë: “How to Manage 
Constant and Rapid Change in IT Projects, Det Ready for Agile 
Methods – Si të menaxhoni ndryshimet e vazhdueshme dhe të shpejta 
në projektet e IT, bëhuni gati për metoda të shkathta”, më 14.04.2011. 

• Jam pajisur me certifikatë që dëshmon kryerjen e plotë dhe me sukses 
të kursit të kumpjuterit në periudhën 04.04.2011-10.05.2011, për të 
gjitha programet e përmendura në rubrikën “Aftësitë kompjuterike”. 

• Jam pajisur me certifikatë për trajnimin me temë “Konceptimi i një 
Plani Biznesi” organizuar nga Angjensia Shqiptare e Zhvillimit të 
Investimeve (AIDA), më 1 dhjetor 2013. 

• Jam pajisur me certefikatë, për trajnimin me temë: “Training on Gender 
Based Violence Issues and Effective Representation of Victims of GBV 
– Trajnim për çështjet e dhunës me baza ligjore dhe përfaqësim i tyre”, 
organizuar nga USAID, UN WOMEN, etj., në 07-09 Qeshor 2016. 

• Jam pajisur me certifikatë për trajnimin me temë: “Mbi aksesein e 
OSHC-ve në Gjykatën Kushtetuese”, organizuar nga Komiteti 
Shqiptar i Helsinkit, më 27.06.2018. 

• Jam pajisur me certifikatën për ngritjen e kapacitetit të rrjetit të 
avokatëve “Për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe për të luftuar 
pandërshkueshmërinë e rasteve të mashtrimit dhe korrupsionit”, në një 
rrjet trajnimesh, që zgjatën për periudhën Tetor 2017 deri në Prill 
2018, oraganizuar nga KShH. 

• Jam e pajisur me leje drejtimi, Kategoria B. 
  
  

  
 
 
 


