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Prof. Enkelejda Gjinali është diplomuar me Master Shkencor për Inxhinieri Hidroteknike, në vitin 1992 dhe 

po atë vit nis dhe punësimi i saj me kohë të plotë si asistent petagoge e lëndës së Hidroteknikës pranë të 

njëjtit Departament. Në vijim, Masterin Shkencor të dytë për “Inxhinieri Mjedisi” e kreu në Francë, pranë 

“Ecole Supérieur d’Ingénier de Potiers”, ndërsa praktikën pranë Shoqërisë më të madhe të trajtimit të ujit 

Léonaise des Aux, në Bordo, iniciativë kjo e gërshetuar me programin Tempus të BE-së në vitin 1995, e 

qysh atëherë e deri më sot jep mësim me kohë te plotë pranë Departamentit të Inxhinierisë së Mjedisit tek 

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit. 

Në vitin 2009 mbron disertacionin me temë: “Trajtimi i ujërave të ndotura urbane për komunitete të vogla 

banimi, me kosto të ulët, në kushtet e Shqipërisë”. Ky disertacion vlerësohet si doktoratura e parë në 

Shqipëri për trajtimin e ujit të ndotur urban shoqëruar me objekt konkret ndërtimin e impiantit të parë 

shkencor dhe demostrativ në Shqipëri, me shtretër me filtër dhe bimësi si dhe ripërdorim të ujit pas 

trajtimit. Prej dhjetë vjetësh ka drejtuar programin e ujërave që Qeveria Gjermane ka mbështetur 

Shqipërinë. Prej vitit 2000 e deri sot mbështet vullnetarisht Shoqatën e Ujësjellës Kanalizimeve të 

Shqipërisë SHUKALB, në lidhje me zhvillimin e programeve të saj.  Duke gërshetuar mësimdhënien dhe 

nevojat e vendit në fushën e ujërave, Prof. Gjinali për një periudhë (shtate vite) ka shërbyer si Këshilltare e 

Jashme e Kryeministrit të Shqiperisë dhe (dy vite) Këshilltare e Jashme e Ambasadores së Mbretërisë së 

Holandës për çështjet e ujit në vend dhe në Ballkan. Znj. Gjinali është anëtare me të drejta të plota e 

Shoqatës Ndërkombëtare të Ujit (IWA). 

Prof. Gjinali është e njohur nga organizatat ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri. Shpesh është ftuar 

për të marrë pjesë aktive në konferenca, simpoziume dhe forume për ujin. Sot ajo ka, veç të tjerave, dhe 

tre vlerësime të veçanta si: 

 Delegacioni i Komisionit Evropian në Shqipëri, pas një procedure vlerësimi të kandidatëve nga e 

gjithë Shqipërinë, përzgjodhi Znj. Gjinali si kandidaten shqiptare për të marrë pjesë në Programin 

Evropian të Posatçëm të Vizitoreve për 2009 (EUVP). Programi EUVP u themelua në vitin 1974 nga 

Parlamenti dhe Komisioni Evropian, dhe është i njohur si programi që kanë ndjekur shumë nga 
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udhëheqësit në Botë. 

 Njohja nga Komisioni Evropian e punës së Prof. Gjinali si "Reforma në Furnizimin me Ujë dhe 

Kanalizimet në Shqipëri", i përfshirë në dokumentin e Komisionit Evropian me titull, "Mjedisi 

Prioritet, Programi i Investimeve për Evropën Juglindore për Shërbimet e Ujit në Evropën 

Juglindore", publikuar në vitin 2009. 

 Çmimi i Bordit të Drejtoreve, dhuruar për 10 vjetorin e SHUKALB me motivacionin: Në shenjë 

vlerësimi për pasionin, përkushtimin dhe vetësakrifikimin për nxitjen e reformave në sektorin e ujit 

në vend si dhe për themelimin e grupimit të të rinjve profesionistë të ujit në Shqiperi (YWP) si 

pjesë e Shoqatës Ndërkombëtare të Ujit IWA.  

Prof. Asoc. Enkelejda Gjinali është autore dhe bashkëautore e 33 botimeve, artikujve dhe librave. Ajo ka 31 

prezantime në konferenca, simpoziume Kombëtare dhe Ndërkombëtare. Prof. Gjinali ka organizuar 13 dhe 

konferenca të mëdha në lidhje me ujin në Shqiperi dhe ka sot 8 vlerësime kombëtare dhe ndërkombëtare.  

Fushat kryesore kërkimore dhe aplikative të saj janë: furnizimi me uje dhe kanalizimet përfshirë trajtimin 

dhe ripërdorimin i ujit, zvogëlimi i humbjeve të ujit (Non Revenue Water) dhe bilanci i tij, menaxhimi 

integruar i baseneve ujore sipas Direktivës Kuadër të BE-së për ujin (WFD), tranpozimi dhe zbatimi i 10 

Direktivave të BE për ujin në kontekstin shqiptar, etj.  

 

 

 

 

           


