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i Bachelor
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Gjuhë

që - Analizë Teksti IV, “Bachelor” “Gjuhë angleze” Kursi II
- Psikologjia e të mësuarit të gjuhës së huaj, “Master në mësuesi në gjuhë
angleze”, Viti 1
- Vlerësimi, testimi dhe standardet e gjuhës së huaj, “Master në mësuesi në gjuhë
angleze”, V.1
- Gjuhë angleze për qëllime specifike, “Master Profesional”, “Filozofi-Sociologji”
Viti i I
- Gjuhë angleze për qëllime specifike, “Master i shkencave” në”Filozofi Sociale”,
Viti i 1
- Gjuhë angleze I, “Bachelor” “Financë-Kontabilitet”, Kursi I
- Gjuhë angleze III, “Bachelor” “Financë-Kontabilitet”, Kursi II

Adresa:
Arsimimi
dhe
kualifikimet

-

Përfunduar studimet për gradën “Doktor Shkencash” në periudhën 2013-2016
në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës me temë: “Vështrim
diakronik dhe burimor i njësive frazeologjike i njësive frazeologjike në
gjuhën angleze dhe shqipe”, udhëheqës shkencor prof. dr. Ilo Stefanllari.

-

Dhjetor (2009- 2011) Përfunduar studimet për marrjen e titullit “Master i
nivelit të dytë” në fushën “gjuhësi”, drejtimi didaktikë me temë: “Burimi i
njësive frazeologjike në gjuhën angleze dhe shqipe (frazeologjitë me pjesë të
trupit)”, Universiteti i Tiranës, udhëheqës shkencor prof.dr. Ilo Stefanllari.

-

Korrik 2006 - Diplomuar në degën: Gjuhë angleze, Fakulteti i Mësuesisë,
departamenti i gjuhëve të huaja.

•
Gjuhët e huaja

Përvojat

Gjuhë italiane- Gjuhë e mbrojtur
Gjuhë angleze – diplomë e shkollës së lartë

e

Mësuese e gjuhës angleze 2006-2013 pranë DAR Korçë
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punësimit
Mësuese e gjuhës angleze në qendrën private “English Club” 2010-2013

Pozicioni aktual

Pedagoge efektive në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, pranë departamentit të
gjuhëve të huaja, dega: Gjuhë angleze

Institucioni
Universiteti “Fan S. Noli” Korçë
Aftësi
kompjuterike

Microsoft Word 2007
Internet Explorer
Microsoft Excel

Tematikat
kryesore/kom
petencat
profesionale
Bibliografia
punëve
Shkencore

e

Leksikologji, Frazeologji
Didaktikë e gjuhës angleze

Artikuj shkencorë:
-

JEAR – Journal of Europian Academic Research 3rd Edition, DRIJI Value:
5.9 (B+), Impact Factor 2.415, ISSN 1186-4822, me temë “An outlook of
discrepancies of figurative language use reflected through cross-linguistic
and intercultural differences in English and Albanian language. p. 218, 20
Mars 2017

-

DICE - Diversité et identité culturelle en Europe, 12/1, “A contrastive
Analysis of phraseological units with the lexical item “Heart” in English
and Albanian Lexical Corpuses”, 2015.

-

Buletini Shkencor 2014 me temë: “Drejt një qasjeje diakronike të
frazeologjisë shqipe dhe angleze – Tipologjia dhe tipare SemantikoStilistikore të njësive frazeologjike” me ISSN: 2078-7111

-

MENON Journal of Educational Research, Issue 3, 2014, “The Usage and
Acquisition of Idiomatic Language by the Second Year Students of
Economic Faculty, Finance Branch in the University of Korça- A Corpus
Based Approach” me ISSN: 1792-84940

-

Botim i veçantë i Buletinit shkencor të Universitetit “Fan S. Noli”, Vjetari
Shkencor “FEF” me temë: “Vështrim përqasës i njësive frazeologjike me
vatër semantike me pjesë të trupit në gjuhën angleze dhe në gjuhën
shqipe”, me ISSN: 2078-7111
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Të
tjera
(konferenca
etj.)

Konferenca shkencore:
-ICSRS 2019 International Conference on Recent social Studies and Research
organizuar ne bashkepunim me EUSER- Belgium and CEMAS Sapienza
University me 25-26 tetor 2019 me temw: Discrepancies of figurative language
use reflected through cross-linguistic and intercultural differences in English and
Albanian language”, libri i abstrakteve botuar me ISBN 978-164713579-9.
- Simpozium me temë “Praktika ndërdisiplinore në formimin e kompetencave në
gjuhën e huaj”, bashkautore në artikullin me temë “Ndërthurrja e teknikave të
mësimdhënies në zhvillimin e aftësive gjuhësore të gjuhës angleze në dy
grupmosha (8-11 dhe 16-18 vjeç)” organizuar nga departamenti i gjuhëve të
huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli” në
bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Korçë, mbajtur
më 5 korrik 2019.
- Kongresi i katërt ndërkombëtar IVth International Rating Academy Congress
Village Institutes and new searches in Education, mbajtur në Turqi më 02-03 maj
2019 në Çanakkale me temë “Challenges of assessment and evaluation in “Text
Analysis” Reading and Writng activities – A case study”, me ISBN: 978-60580644-0-9.
- Konferencë e tretë ndërkombëtare 3rd International Conference on Values and
Knowledge Education (VaKE) and Beyond, mbajtur më 16-20 prill, 2018, në
universitetin “Western Macedonia”, Follorinë, artikulli me temë” “Toward
values and knowledge education promotion of autonomous learning in “Text
Analysis” higher education curriculum – A case study”, artikulli në proces botimi.
- Konferencë ndërkombëtare me temë “Teaching and Learning Competence-Based
Higher Education Curriculum”, Korçë 29-30 Shtator 2017, organizuar nga
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë me temë “Developing digital competence in
the subject of “Text Analysis” in Higher Education – A case study”, bashkëautore.
- Konferencë ndërkombëtare me temë : “Languages, Cultures, Communications”
organizuar nga ST. CYRIL and ST. METHODIUS UNIVERSITY OF VELIKO
TARNOVO, FACULTY OF MODERN LANGUAGES, më 8-9 qershor 2017,
Bulgaria me temë: “Shooting the breeze or giving the green light: a corpus based
approach analyses of idiom compositionality, analyzability and metaphoricity in
English and Albanian”. Punimi në proces botimi.
- Konferencë e Tretë Ndërkombëtare “Education across Borders, Education and
Research across Time and Space (1100th Death Anniversary of St. Clement of
Ohrid), Universiteti i “St. Kliment Ohridski”, Fakulteti i Edukimit mbajtur në datat
6-7 tetor 2016, Bitola, Maqedoni. Titulli i punimit: Cross-cultural interferences in
English and Albanian idiomatic expressions.
- Konferencë II Shkencore “Shqipja e sotme dhe marrëdheniet e saj me gjuhët e
tjera”, mbajtur në Universitetin “Ukshin Hoti”, Fakulteti i Filologjisë”, Prizren, 6
maj 2016. Bashkautore në punimin me titull: “Marrëdhënia e gjuhës angleze me
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gjuhën shqipe në arsimin fillor”. Punimet e konferencës në proces botimi.
- Konferencë e Tretë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit
Tiranë 24-25 prill, 2014, organizuar nga Hëna e Plotë Universiteti “Bedër”, me
titulli punimi: “Proverbat në gjuhën angleze dhe shqipe: Veçoritë semantike,
klasifikimi dhe tipet e motivimit kuptimor”, botuar në “Proceedings of the third
International Conference on Educational Sciences”, ISBN: 978-99956-51-66-4,
f. 571-576.
- Konferencë Ndërkombëtare në Shkencat Shoqërore, Bukuresht, Rumani
19-20 shtator, 2014, “Problems and Strategies of Teaching and Translating
English Idioms in Albanian Schools – Theoretical and Practical Implications”,
organizuar nga EUSER European Center for Science Education and Research,
punimt e konferencës botuar në Proceedings of the International Conference on
Social Sciences, ISBN 9788890916311, f. 581-592.
- Simpozium shkencor mbi ndihmesat e pedagogëve doktorantë në fushën e
edukimit dhe filologjisë, me titull punimi “Vështrim përqasës i njësive
frazeologjike me vatër semantike me pjesë të trupit në gjuhën angleze dhe në
gjuhën shqipe”, botuar në Vjetari Shkencor “FEF”, Korçë 2014, Botim i
veçantë i Buletinit Shkencor të Universitetit “Fan S. Noli”, 19 shtator 2014,
ISSN: 2078-7111, f. 78- 89
- Konferencë e dytë Ndërkombëtare: “Mendimi kritik në edukim”, organizuar nga
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë mbajtur në Korçë më 31 tetor - 1 nëntor 2014.
Titulli i punimit: “Teaching Idioms through Critical Thinking in the Albanian
Context”, ISBN: 9928146274, f. 95-103.

- Konferencë e Shtatë Ndërkombëtare mbajtur në Ulqin, Mali i Zi. Botimet
realizuar në Revistën Shkencore Kombëtare, Instituti për kërkime shkencore
dhe zhvillim, mbajtur më 2-3 prill 2015. Bashkautore në kumtesën me
titull: «The role of age in early foreign language acquisition», botuar në
Revistën Ndërkombëtare shkencore Naučni Bilten Nr. 7 Vëllimi 1, ISBN
1800-9794, f. 532-539.
- Bashkautore në Simpoziumin Shkencor me temë “Teaching Quality assurance
through the use of information and communication technology in English short
stories acquisition”, me temë punimi: “Inner Quality Assurance in foreign
Language study programs”, mbajtur më 5 qershor 2015. Simpozium organizuar
nga Departamenti i Gjuhëve të Huaja, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë.
Punimet e simpoziumit botuar në Vjetarin shkencor “FEF” Nr. 2 (Botim i veçantë i
Buletinit shkencor të Universitetit “Fan S. Noli”, Shkurt 2016), ISSN: 2078-7111,
faqe 62-74.
- Konferencë e Tretë Ndërkombëtare në Shkencat Humane dhe të Edukimit,
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mbajtur në Romë – Itali, 20-22 Shtator, 2013, organizuar nga MCSER Publishing
me titull punimi: “A diachronic and source approach of Phraseological Units –
theories of Definition, Criteria and Structure Analysis in English and Albanian
Language”. Punimet e konferencës botuar në Book of Proceedings ICHSS 2013,
Vëllimi 1, ISBN: 978-88-34681-67-1, f. 589-596, me faktor impakti: 0.377.
Pjesëmarrja në
projekte
Trajnime
në
kuadër
të
zhvillimit
profesional

• Pjesëmarrëse në workshop-in me temë “Horizon 2020 Proposal Writing
Day” mbajtur në Rektorat datë 8 November 2018.
• Prill 2019 –vazhdim – Mësuese për gjuhën shqipe për vullnetarët e “Peace
Corps”
•
5 qershor 2015
Certifikatë e mbrojtjes së gjuhës angleze TOEFL IPT
Maj 2008 – në vazhdim
Shoqata e mësuesve të gjuhës angleze – ELTA, Tiranë
•

29 maj 2009

Universiteti “Fan S. Noli”
“Integrimi i modeleve praktike në mësimdhënien e gjuhës angleze”
Certifikatë trajnimi
•
6-12 nëntor 2009
Shoqata e mësuesve të gjuhës angleze – ELTA, Korçë.
20 ore, “Professional development in teaching English as a foreign
Language”.
Certifikatë trajnimi
•
6-27 shkurt 2010
Shoqata e mësuesve të gjuhës angleze – ELTA. Elbasan
Konferenca e 3 rajonale e ELTA – “Teaching learning, learning
teaching”.
Certifikatë trajnimi
•

15 qershor 2010

EΛΛHNIKA ΦPONTIΣTHPIA “APIΣTOTEΛHΣ”, Bεβαίωση, Certifikatë e
gjuhës greke

•
11 nëntor 2010
Shoqata e mësuesve të gjuhës angleze – ELTA. Tirane
Konferenca IV ndërkombëtare e ELTA – “Professionalism Awakness our Students’ Slee
Korçë
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Certifikatë trajnimi
•

11 dhjetor 2010

Educational Business Links Albania
“Contemporary Methodologies on IELTS and TOEFL test-handling
techniques and acquisition of English as a Second language.”
•
dhjetor 2010 – maj 2011
British council – 30 working hour project
“Global english Project and Developing the following skills:
Research skills, Management Skills, IT Skills”.
•
22 qershor 2011
Instituti për studime dhe edukim në teknologjinë e informacionit
Trajnimi për modulet “Word, PowerPoint, Internet”.
•
Prill 2012
Instituti i zhvillimit të Arsimit
Kualifikimi i mësuesve në sistemin arsimor parauniversitar
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