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E diplomuar në master shkencor në universitetin e Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, në degën
Administrim Biznes. Pjesë e një sërë trajnimesh dhe konferencash të cilat lidhen me menaxhimin
dhe inovacionin si pjesamarrja në trajnimin Innovation Management e zhvilluar në Bor, Serbi,
pjesmarrëse në trajnimin “Teknikat e reja të menaxhimit” zhvilluar nga UNDP etj. E certifikuar
në menaxhim inovacioni, inovacion social, menaxhim risku etj. Përgjatë gjashtë viteve e angazhuar
në projekte të ndryshme në fushën e menaxhimit dhe inovacionit. Në vitin 2017-2018 e angazhuar
si kordinatore projekti, në projektin “Zhvillimi i mënyrave të reja të të mësuarit”, projekt i
financuar nga Swisscontact. Gjatë kësaj periudhe ka punuar edhe si trajnuese e mësuesve dhe
nxënësve mbi përdorimin e metodave inovative të të mësuarit si dhe mbi krijimin e përmbajtjes
dixhitale. Me eksperienca të ndryshme në shoqërinë civile, administratë shtetërore si dhe
instuticione private, në pozicione si menaxher biznesi, menaxher projektesh, drejtor ekzekutiv,
drejtor shitjesh etj. Trajnuese në fusha të cilat lidhen me shitjen, inovacionin dhe menaxhimin.
Autore e disa artikujve shkencor në fushën e menaxhimit dhe inovacionit, qytetare e angazhuar në
projekte me impakt social me fokus të rinjt dhe sipërmarrjen.
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Ana Shkreta graduated from the University of Tirana, with an MBA and earlier with a Bachelor
degree in Business Administration. She is currently Sales Director, previously she has worked as
project coordinator at Center for Entrepreneurship and Innovation. She has been part of different
trainings and conferences related to Management and Innovation, with certificates in Innovation
Management and Creativity Techniques, from Megatrends to Business Opportunities, New
Management Techniques by UNDP etc. For more than five years she has been engaged in project
writing and reporting. In 2017-2018, she has worked as Project Coordinator of “Support to teachers

to develop digital content for subjects of Tourism & Hospitality and ICT directions and provide
pedagogical support to teachers to develop e-content and make use of VLEs in
teaching processes”- “Skills for Jobs” Project. During this time she has held training sessions with
teachers and students on “Digital Content Development” and “LMS usage”. She has been
organizer of Innovate your way out event in 2018 and 2019. She also works as Adjunct Assistant
Professor, Faculty of Economy, University of Tirana.

