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Europass 
JETËSHKRIM 

Të dhënat vetjake 
Mbiemri / Emri 

Numri Personal i ID: 
Adresa 

Telefoni 
Fax 

E-mail

Nacionaliteti 

Data dhe vendi i lindjes 

Gjinia 

EKSPERIENCAT E 
PUNËS 

Data 
Pozita që është ushtruar 

Aktivitetet kryesore dhe 
përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e 
punëdhënësit 

Lloji i biznesit dhe sektorit 

Bylykbashi Eftiona 
 
Rr. “Gjon Mili”, L.16, Shk. A/9, 7001, Korçë 

- 
eftionajosifi@yahoo.com 

Shqiptare 

1985, Tiranë 

Femër 

Aktualisht specialiste e botimeve në sektorin e projekteve, kërkimit shkencor 
dhe digjitalizimit 

Prill 2019 e në vazhdim 
Specialiste e botimeve në sektorin e projekteve, kërkimit shkencor dhe 
digjitalizimit 
Përgjigjet për : 
botimin e serive të revistës shkencore “Buletini Shkencor”; 
botimin e teksteve universitare; 
mirëmbajtjen e seksionit për kërkim të web-faqes universitare. 

Universiteti “Fan S. Noli” 
 
IAL, Publik 

Data 2018-2019 
Pozita që është ushtruar Përgjegjëse sektori  
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
 Mbikëqyr botimin e serive të revistës shkencore “Buletini Shkencor”; 
- botimin e teksteve universitare;
-administrimin dhe monitorimin e veprimtarive kërkimore vendore dhe 
ndërkombëtare
- paraqitjen e rregullt gjuhësore të veprimtarive që publikohen në webfaqen e 
UNIKO
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Emri dhe adresa e 
punëdhënësit 

 
Data 

            Pozita që është ushtruar 
           Aktivitetet kryesore dhe 
                              përgjegjësitë 
 
                                     

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë 
 
 
Tetor 2016- nëntor 2017 
Specialiste promocioni 
Kujdeset për promovimin e veprimtarive të UNIKO, përgjigjet për 
publikimin e veprimtarive në faqen zyrtare të institucionit, si dhe 
përfaqësimin në veprimtari të tjera jashtë institucionit. 

 
Data 

Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e 

punëdhënësit 
Lloji i biznesit dhe sektorit  

 
Data 

Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e 

punëdhënësit 
Lloji i biznesit dhe sektorit 

 
Data 

Pozita që është ushtruar 
Aktivitetet kryesore dhe 

përgjegjësitë 
Emri dhe adresa e 

punëdhënësit 
Lloji i biznesit dhe sektorit     

    
 Shtator 2011- shtator 2016 
  Trajnuese për shitje on-line në një kompani private në Tiranë 
  Trajnimi dhe njohja e të rinjve me produktet që ofroheshin 
 
“Fastcall sh.p.k”  
   
Privat 
   
2009-2010 
Asistent lektor (me kohë të pjesshme) 
Zhvillues i orëve të seminareve në lëndët “Hyrje në gjuhësi” dhe 
“Leksikologjia e gjuhës shqipe” 
Universiteti “Fan S. Noli” 
 
IAL, Publik 
 
2016-2017 
Asistent lektor (me kohë të pjesshme) 
Zhvillues i orëve të seminareve në lëndën “Historia e gjuhës standarde 
shqipe” 
Universiteti “Fan S. Noli” 
 
IAL, Publik 
 

 
EDUKIMI 

 
                          2001-2005 

 
 
 

Shkolla e mesme e përgjithshme “Themistokli Gërmenji”, Korçë 
                            2005-2008 

                                      
                                  2008-2009 
 

                            2009-2011    
 
                                                                                                                         

                                                        
PJESËMARRJE NË 

KONFERENCA 

Diplomë “Bachelor” në Gjuhë-letërsi, Fakulteti i Mësuesisë, Universiteti 
“Fan S. Noli” 
Diplomë “Master Profesional” në mësuesi, Mësues për Arsimin 
Parauniversitar, Universiteti i Korçës 

  Studimet “Master i Shkencave” në shkencat Gjuhësore, Universiteti i 
Tiranës 
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                               Mars 2017 
                            

                            Shtator 2018 
                             
 

PJESËMARRJE NË 
TRAJNIME 

Pjesëmarrje në Konferencën Mbarëshqiptare me rastin e 130-vjetorit të 
Mësonjëtores së Parë Shqipe, organizuar nga UNIKO. 
Certifikatë pjesëmarrjeje në Konferencën ICLLD, Prishtinë, Kosovë 
 

       Gusht 2006 – shtator 2006 
 

                             
                             Qershor 2017 

 

 Projekti Intereg III, trajnim për komunikimin në mediat audio-vizive 
(certifikatë trajnimi), Lecce, Itali 
 
Projekt Erasmus +, trajnim për bibliotekën digjitale, mobilitet në  Bihac 
(Bosnjë) 
 
 

 
PRODUKTE TË 

REDAKTIMEVE  
GJUHËSORE 

 

1- Revista e përvitshme “UNIKO” 
2- “100- vjet nga vetëqeverimi i Korçës” 
3- Vjetari Shkencor FEF (numri i tretë i botimit) 
4- “Natyra dhe Kultura 1” (periodik i Fakultetit të Shkencave Natyrore 

dhe Shkencave Humane) 
5- “Natyra dhe Kultura 2” (periodik i Fakultetit të Shkencave Natyrore 

dhe Shkencave Humane) 
6- “130-vjet Mësonjëtorja e Parë Shqipe vatër e arsimimit, emancipimit 

dhe ngritjes së vetëdijes kombëtare” (Botim me kumtesat e paraqitura 
në konferencën me të njëjtin titull) 

 
Aftësitë personale dhe 

kompetencat 
 

  
 Gjuha amtare Gjuha shqipe 

  
Gjuhët e tjera  Aglisht, Italisht, Greqisht 

Vetë – vlerësimi   Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 
Sipas nivelit europian (*)  Dëgjimi Leximi E folur 

interaktive 
E folur 

produktive 
 

Anglisht   Shumë mirë  Shumë mirë  Mirë   Mirë  Shumë mirë 
 

Italisht 
                                                

Greqisht 
                                                      

 

 

 
Shumë mirë 
 
Shumë mirë 

 

 

 
Shumë mirë 
 
Shumë mirë 

 

 
Shumë mirë 
 
Mirë 

 
Shumë mirë 
 
Mirë 

 
Shumë mirë 
 
Mirë 

 (*) Korniza e përbashkët evropiane e referencës për gjuhët 
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Aftësitë komunikuese 
 
 
 

Aftësitë teknike  
Aftësitë kompjuterike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aftësi shumë të mira të komunikimit me gojë dhe me shkrim 
E gatshme të organizoj punën në grup 
E pajisur me aftësi shumë të mira për zgjidhjen e situatave problemore 
 
Kompjuter, printer, fotokopje, skaner, videoprojektor. 
Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) 

 
 
 


