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Kam mbaruar shkollën e mesme të gjuhëve të huaja “Asim Vokshi” në Tiranë në vitin 1982. 

Pas një vit stazhi pune në arsim dhe prodhim nga viti 1981-1985 kreva studimet e larta në Fakultetin e 

Histori-Filologjisë, Universiteti i Tiranës, në degën e Gjuhës frënge, me mesatare të lartë, 9.6  duke u 

titulluar “Mësues i gjuhës frënge për shkollën e mesme”. 

Nga viti 1985 -1991, kam punuar si mësues i gjuhës frënge në arsimin parauniversitar në Devoll. 

Në nëntor të vitit 1991 kam qënë një nga tre mësuesit e gjuhëve të huaja  që kontribuan me sukses në 

hapjen për herë të parë  të Shkollës së mesme të  gjuhëve të huaja në Korçë duke përgatitur brezin e parë 

cilësor të maturantëve në degën e gjuhës frënge.  

Nga viti 1996 dhe në vazhdim kam punuar si  pedagog i brendshëm në Departamentin e Gjuhëve të huaja, 

Fakulteti i Mësuesisë, Universiteti “Fan S. Noli”, Korҫë. 

 

Nga viti 2008- 2016 kam qenë përgjegjës ( 2 vjet i emëruar) dhe në vazhdim i zgjedhur  i këtij 

departamenti dhe njëkohësisht anëtar i Këshillit të Fakultetit duke  dhënë kontribut të rëndësishëm në 

zhvillimin dhe arritjet e tyre. 

Nga viti 2012 kam qenë për dy mandate rradhë anëtar i Senatit të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë. 

Në mandatin e fundit kam qenë  dekan i Fakultetit të  Filologjisë dhe Edukimit. 

Kualifikimi im shkencor ka vijuar si më poshtë: 

2003-2005; SHPU. Studime masteri, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Universiteti i Tiranës. Titulli: Master 

në GJUHËSI me drejtim METODIKË; 2007-2011 fitoj gradën shkencore: Doktor i shkencave me 

vlerësimin “Shumë mirë” kam mbrojtur disertacionin me temë “Përvetësimi i shprehjes së kushtit nga 

nxënësit shqipfolës gjatë procesit të mësimdhënies së gjuhës frënge”; Në dhjetor 2013 fitoj titullin 

akademik: Profesor i asociuar, në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë. 

Kam botuar 17  artikuj shkencore, në Buletinin e UK-së dhe në revista shkencore  ndërkombëtare dhe 

kam marrë pjesë në mbi 15  konferenca shkencore ndërkombëtare e kombëtare.  Njëherazi kam dhënë 

kontributin tim si anëtar i bordit shkencor të botimit të punimeve të mjaft prej tyre. 

Kam kryer specializime  një mujore deri 6 javore në institute të specializuara, shkolla të larta dhe 

universitete jashtë vendit  ndër të cilat përmend:  Projekti “Bazileus” Universiteti  Sofia Antipolis në Nice 

Faculte d’economie et de droit. Francë, mars-prill 2009; Kualifikimi në  IUFM Monpellier Francë 2004 

në projekt Tempus JEP; Kualifikimi i dytë pranë IUFM Monpellier Francë 2001; Trainim. Universiteti  i 

Barit 2001. (Projekti Intereg 2.) ; Tempus individual. Universiteti ESTHUA d’Angers, maj-qershor 1997 

Francë; Trainim në projektin Tempus Phare S-JEP-12144-97 Joint European, Monpellier dhe Paris 

Nord13, 1998; Kualifikimi në CLA e Besançon  Francë 1996 ; Kualifikimi në Universitetin Stendal 

Grenoble 3, 1992. 

 


