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INSTITUTI I LIDERSHIPIT

for teens

Ekselenca në formimin parauniversitar

ERION PICIRI (PhD) është lektor i lidershipit
dhe komunikimit publik, themelues i Institutit të
Lidershipit, me studime master në New York të
S H B A , në Shkenca Politike/Zgjedhje dhe
Manaxhim Fushatash. Në vitin 2007 ka marrë titullin
e Doktorit të Shkencave në Bukuresht, Rumani.
Më herët ai ka kryer studimet në Shkenca Politike në Bukuresht, ku
është diplomuar gjithashtu në studimet master në Komunikim
Politik, Shkenca Administrative, Studime Europiane, Studime mbi
Sigurinë, Drejtësi dhe Menaxhim. Ai ka publikuar në rumanisht
librat Politikat Publike si dhe Imazhi i Institucioneve Publike.

Misioni i Institutit të Lidershipit është
formimi i një gjenerate të re të udhëheqësve
shqiptarë sipas proﬁlit, parimeve dhe vlerave
të lidershipit perëndimor.
Ne synojmë të afrojmë një edukim cilësor si

SONILA KAPIDANI është lektore e të folurit në
publik tek Instituti i Lidershipit dhe UET. Ajo ka një
përvojë 10 vjeçare si pedagoge e Fjalës Artistike
dhe Regjisë, në Universitetin e Arteve në Tiranë. Ajo
ka një eksperiencë të gjatë si regjisore dhe
drejtuese projektesh teatrore dhe implikimesh në
shoqërine civile. Në background-in e saj arsimor përfshihet
diplomimi në Arte/Muzikë në Selanik të Greqisë, diplomimi si
regjisore teatri në Universitetin e Arteve në Tiranë si dhe studimet
master në Trashëgimi Kulturore dhe Antropologji pranë Qendrës
së Studimeve Albanologjike. Ajo është autore e librit "Metodika
për estetikën e të folurit".

Instituti i Lidershipit është një institucion i
formimit të vazhdueshëm. Përgjatë tre viteve të
funksionimit ne kemi ofruar programe
ekzekutive për liderët e rinj nga i gjithë vendi, në
sektorin publik dhe privat, për afro një mijë

një investim thelbësor për të realizuar
Shqipërinë e ekselencës në çdo fushë,
Shqipërinë e mirëqënies, Shqipërinë e
konkurencës globale.
Ne besojmë tek potenciali i gjithsecilit që
përmes punës, ambicies dhe vendosmërisë
mund të shndërrohet në një lider të vërtetë.

pjesëmarrës nga bota e biznesit, bankat,
BESARTA VLADI (PhD) është lektore e shkrimit

drejtoritë arsimore, partitë politike, organizatat

akademik, këshilltare e Ministrit të Shtetit për
Inovacionin dhe Administratën Publike, pedagoge
pranë Departamentit të Menaxhimit & Marketingut
në Universitetin Europian të Tiranës. Ajo është
diplomuar në Universitetin e Tiranës për shkenca
politike si dhe në Universitetin Europian të Tiranës për komunikim,
ka mbaruar studimet Master Shkencash në degën Administrim
Biznes, në UET dhe Aston University në Angli. Në 2015 ka mbrojtur
doktoraturën në fushën e menaxhimit të inovacionit, temë për të
cilën u vlerësua me Cmimin “Pashko 2015“, si punimi më i mirë
shkencor i vitit në Shqipëri.

jo-qeveritare, mediat, administrata publike
qendrore dhe vendore, bota akademike dhe
studentore.
Instituti i Lidershipit është konceptuar si një
partner dhe udhërrëfyes i dobishëm në

Programet tona synojnë të zgjojnë liderin
brenda jush, të stimulojnë përfshirjen
energjike në çështjet publike, daljen në ballë
të sﬁdave të kohës për të mirën e
përbashkët…

rrugëtimin drejt suksesit. Përmes përhapjes së
dijes, kërkimit dhe këshillimit ne kultivojmë një

INSTITUTI I LIDERSHIPIT
Arsim & Lidership për të rinjtë
Adresa: Rruga Ismail Qemali, Nr.7/1 (në Bllok)
Tiranë, Shqipëri
Cel: +355 69 607 7881
+355 68 688 9271
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Instituti i Lidershipit
www.lidership.al

Projekti kombëtar:

lidership të vertetë me aftësi për të diagnostikuar

Arsim & Lidership

dhe zgjidhur drejt problemet, për t’i përgatitur

për të rinjtë

njerezit dhe institucionet drejt ndryshimive të
shekullit të 21 dhe sﬁdave globale.

