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Arsimimi dhe 

kualifikimet 

Dhjetor 2014  Doktor i shkencave në gjuhësi, Fakulteti  Histori –

Filologji, Departamenti  i  Gjuhësisë 

2011-2012   Shkolla Doktorale në Fakultetin e Historisë dhe të 

Filologjisë me vendimin nr. 361, datë 30.3.2011 të Këshillit të 

Profesorëve me tezën “Shqyrtime kontrastive të formës së brendshme të 

gjuhës në shqip dhe anglisht, në përqasje me gjuhë të tjera 

indoevropiane”, me udhëheqës shkencor prof. dr. Shezai Rrokaj. 

1996-2000  Diplomë “Mësues i gjuhës angleze”, Universiteti “Fan S.  

Noli” i Korçës, Fakulteti i Mësuesisë. 

 •  

Gjuhët e huaja 

 

 

 

Anglisht (diplomuar) 

Italisht (me dëshmi) 

Frëngjisht (njohuri me shkrim dhe me gojë, pa dëshmi 

  

Përvojat  e punësimit 2013 e në vazhdim - Lektore në Departamentin e Gjuhëve të Huaja, 

Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë  

2001-2008 -  Pedagoge e ftuar në Universitetin “Fan S. Noli”, 

Fakulteti i Mësuesisë,  në lëndën “Teori përkthimi”. 

2000-2012 -  Mësuese e gjuhës angleze në shkollën e mesme të 

përgjithshme (Gjimnazi) “Raqi Qirinxhi”, Korçë 

  

Pozicioni aktual  

 

Institucioni  

Lektore, Departamenti i Gjuhëve të Huaja  

 

Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë 
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Aftësi kompjuterike   Word, Exel, Power Point 

  

Tematikat 

kryesore/kompetencat   

profesionale 

Studime të thelluara në leksikologji dhe semantikë në gjuhën  shqipe 

dhe gjuhë të huaj 

  

Bibliografia e punëve 

Shkencore 

 

2017 “Rreth motivimit tw brendshwm tw kompozitave dwshirore” 

Gjurmime albanologjike, seria e shkencave filologjike, 2017, Prishtinë, 

2016  “Teaching and learning outcomes in higher education”, Vjetari 

shkencor FEF 2 (botim i veçantë i Buletinit Shkencor të Universitetit 

“Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, ISSN: 2078-7111 

2015 “Rreth formës së brendshme të emërtimeve të pathjeshta në 

gjuhën shqipe”, Gjurmime albanologjike, seria e shkencave filologjike, 

2015, Prishtinë,  

2014   Mbrojta e disertacionit me titull “Shqyrtime kontrastive për 

formën e brendshme të gjuhës në shqipe, përqasur me gjuhë të tjera 

indoevropiane për marrjen e gradës “Doktor i shkencave”, Tiranë, 2 

dhjetor, 2014. 

2014“Analiza e kompozitave nga pikëpamja e motivimit të brendshëm”  

Vjetari Shkencor “FEF” (botim i veçantë i Buletinit Shkencor të 

Universitetit “Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, 

ISSN: 2078-7111 

2014 “Analizë përqasëse e formës së brendshme të kompozitave shqipe  

me anglishten dhe gjuhë të tjera”, Universitetit “Fan S. Noli”, Buletini 

Shkencor,  Seria e shkencave shoqërore, nr. 27, 2014. ISSN:2078-7111 

2014“Aspects of inner form in Albanian Language Lexicon”,  “Езикв 

свят” том 12, кн 2, за 2014 г, ЮГОЗАПАДЕН “НЕОФИТ РИЛСИ”  

ФИЛОЛИГИЧСКИ ФАКУЛТЕТ, Вългария.  

2014 “Semantic and structural analysis of Albanian euphemistic units  

based on the principle of inner form”, ANAS, STUDIA  

HUMANITATIS, nr. 3-4, Shkup, 2014. ISSN:1857-8896 

2012 “If”-filozofia e jetës (një rast nga R. Kipling), Buletini Shkencor 

Universitetit “Fan S. Noli”, seria e shkencave shoqërore, nr. 23, 2012 
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Të tjera (konferenca 

etj.) 

2019 Të mësuarit me kompetenca në kurrikulën e gjuhës shqipe, 

Kompetencat në disiplinat bazë të edukimit, Korçë, 13 maj 

2019 Turkish loanwords and their impact in the Albanian homonymous 

lexical corpus International Rating Academy Congress Village 

Institutes and new searches in education, Cannakale, Turkey, 2-3 Maj  

2018 Lexical borrowings as a means of enriching the process of 

homonyny in Albanian language ICLLD International conference on 

linguistics, literature and didactics, Prishtinë, 8 shtator 

2018 Semantic relations and sense variation; polysemy and homonymy 

ICTEA International Multidisclipinary conference on Knowledge and 

Human Resources Managment for a Sustainable Regional 

Development, Cosenza, Italy, 29 qershor- 1 Korrik 

2017 “Learning outcomes, competences and discrepancies” 

International Competence “Teaching and Learning; Competence-Based 

HE Curriculum”, Korcë, Albania, 29-30 Shtator 2017.  

2017 “Strategjitw e mësimdhënies në fokusin e zhvillimit të sistemit 

arsimor në dhjetëvjecarin e fundit” Sfidat e studimeve albanologjike në 

fillim të shekullit XXI, UEJL Tetovë-Shkup, Maqedoni, 21-22 prill, 

2017 

2017 “Sinonimia leksikore si shprehje e realizimit të formës së 

brendshme” Konferenca e IX Shkencore Ndërkombëtare, Ulqin, 

Republika e Malit të Zi, 31 mars 2017 

2016  “Knowledge of two or more languages as a good advantage in 

education achivement”, Multilingual Educational approaches and 

language policies, June 2016, Aristotle University of Thessaloniki, 

Greece.  

2016  “Analizë strukturore-semantike e njësive eufemistike të shqipes 

mbi bazën e konceptit të formës së brendshme”, Shqipja e sotme dhe 

marrëdhëdhëniet e saj me gjuhët e tjera, Maj 2016, Prizren, Kosovë. 

2015  “Contrastive analysis of the inner form of the Albanian and 

Bulgarian phraseological units” Linguistics, History, Challenges, 
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Perspectives, September 2015, Blagoevgrad, Bulgaria 

2015 “Mendimi kritik dhe krijues ose filozofia e mësimdhënies së të 

ardhmes”, Revista shkencore ndërkombëtare, Prill 2015, Ulchinj, 

Montenegro. 

2015   “The effects of alternative texts on test choice applied in 

elementary classes” ,4th  International multidisciplinary conference on 

integrating science in new global challenges,March 2015, Dubrovnik, 

Croatia. 

2014 “Dictionary use by EFL university students. A study-case at             

Korca University” International Conference on Social Sciences, 

September 2014, Bucharest.  

2013           “Eufemizmat e shqipes përmes një analize sociolinguistike 

(A sociolinguistic analysis of albanian euphemisms”, 

Konferenca II Shkencore Ndërkombëtare “Gjendja dhe 

perspektiva e sociolinguistikës sot”, Tetovë, nëntor 2013.  

2013 “Comprehension and interpretation of English and 

Albanian fixed expressions”, 30 International Conference 

on Human and Social Sciences ICHSS, September, 20-

22, 2013, Rome, Italy. (bashkautore). 

2013        “Zhvillimi i leksikut të gjuhës shqipe dhe sfidat e tij në 

përballje me fjalët dhe shprehjet e huaja”, Konferenca 

Ndërkombëtare “Ballkani midis lindjes dhe perëndimit”, 

Prizren, qershor 2013.  

2013         “Dialectical synonyms e clear evidence of the inner form 

of the language as a reflection of people’s inner world 

and national spirit”, The 1st International Conference 

“Research and education-challenges toward the future”, 

Shkodra, 24-25 may 2013. 

2012        “Një shqyrtim përqasës i “My native land” i Valter Skotit 
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në përkthimin e Nolit”, Konferenca Shkencore 

Ndërkombëtare “Fan S. Noli” në 130-vjetorin e lindjes”, 

Universiteti i Korçës, Korçë, 30-31 maj 2012. 

2012        “Probleme të karakterit shkencor dhe pedagogjik në 

termat gjuhësorë që përdoren në tekstet e gjuhës në 

arsimin parauniversitar”, Konferenca shkencore 

Ndërkombëtare “Terminologjia në shkencat e ligjërimit”, 

Elbasan 13 mars 2012. 

2011       “Kompozitat e krijuara nga Hafiz Ali Korça si mjete të 

mjeshtërisë së përkthimit”, Konferenca Shkencore 

Ndërkombëtare “Hafi Ali Korça-55 vjet pas”, Korçë, 21-

22 dhjetor 2011 

2011      “Mendësia dhe shpirti i popullit përmes leksikut dhe  

frazeologjisë në veprën e Dritëro Agollit”, Konferenca 

shkencore ndërkombëtare “Dritëro Agolli-personalitet i 

shquar i letërsisë dhe i kulturës shqiptare”, Gjirokastër, 

tetor 2011. (bashkautore) 

  

 

 

Trajnime në kluadër të 

zhvillimit  profesional 

2018- International, adminsitrative and teaching staff, Erasmus+ 

KA107 project 2016-1ESO1-KA107-024540, Vigo, Spain, Qershor 

2018 

2017-   Shaping the Ways We Teach English, Successful Practices, 

Successful practices around the World- Office of English Language  

Programs, University of Oregon, 21-23. 06. 2017  

2017-    Professional development work,  Office of English Language 

Programs, Bureau of Educational & Cultural Affairs, U.S. Department 

of State, American English Webinar Series 5, ‘Fan S. Noli’ University, 

Korçë, 18. 01. 2017 to 29.03. 2017.  

 

2007-2008  Bashkautore në hartimin e objektivave në shkallë 

kombëtare për lëndën e gjuhës angleze dhe kurrikulave 

përkatëse, si dhe mentore për mësuesit e gjuhës angleze. 
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1999-2000   Trajnim në kuadrin e Projektit për “Të menduarit Kritik 

gjatë të Lexuarit dhe të Shkruarit”, pajisur me 

certifikatën përkatëse si trajnere kombëtare.  

-Anëtare e Shoqatës Ndërkombëtare të Leximit. 

-Anëtare e Shoqatës Ndërkombëtare të Mësuesve të Gjuhës Angleze 

  

 

 

 


