
 

Nr. I.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME   

 Emri/Mbiemri Prof. as. Elona Çeçe 

 

 Adresa e e-mailit  elona_biba@yahoo.com 

 

 Fakulteti Fakulteti i  Edukimit dhe Filologjisë 

 

 Departamenti Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë 

 Lënda e mësimdhënies 1.Sociolinguistikë.  

2.Sintaksa e gjuhës shqipe. 

3.Metodologjia e mësimdhënies së gjuhës shqipe. 

 

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan,  Dega :Gjuhë –Letërsi, Periudha, 

1989-1993. 

 

 Studimet  pasuniversitare Studime të thelluara pasuniversitare, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, 

Departamenti i Gjuhës Shqipe,  Unversiteti i Tiranës, Periudha : 1997- 2000.  

 MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë 

marrë para vitit 1990) 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Tema:  Ligjërimi 

grarisht në Qytetin e Korcës dhe rrethinat e saj, Drejtues: Prof. dr. Gjovalin 

Shkurtaj,1998-2000  

 PHD/Doktor i shkencave Unversiteti i Tiranës Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjuhës 

Shqipe,   

Tema: Tema:  “Ligjërimi grarisht në Qytetin e Korçës dhe rrethinat e saj (Gjinia si 

ndryshor etnolinguistik)”, prof. dr.  Ali Jashari , 7 Maj 2008. 

 III.TITUJT AKADEMIKË  

 Bashkëpunëtor i Vjetër  Shkencor ( për 

studiuesit që kanë punuar para viteve 90) 

 

 Docent  

mailto:elona_biba@yahoo.com


 

 As. Profesor Titulli As. Profesor është marrë në datë 27.6. 2013 me  Vendim  Nr. X (Këshilli i 

Profesorëve i Universitetit “Fan S.Noli ”Korçë).  

 Profesor   

 IV.BOTIMET ( periudha 2009-2015)  

 1.Monografi shkencore (si autor dhe me  

bashkautor) brenda dhe  jashtë vendit 

1. Çeçe (Biba) Elona (2013 )“Ndërtimet sintaksore të shqipes përmes 

shembujve praktikë”, “Kotti”, Korçë. (ribotim i pasuruar). 191 faqe , tirazhi 

, 300 kopje,  format 20 x12 cm 

2. Çeçe (Biba) Elona (2008) “Ndërtimet sintaksore të shqipes përmes 

shembujve praktikë”, “Kotti”, Korçë. 

3. Dako Niko, Biba Elona, Jashari Ali (2005) “Formim gjuhësor, 3”, 

“Kotti”,  Korçë. 

4. Biba Elona (2005 )“Praktikum për përdorimin e shenjave të pikësimit në 

gjuhën shqipe”, Korçë. 

5. Jashari Ali, Biba Elona (2000),  “Praktikum për drejtshkrimin e shqipes”, 

“Kotti”, Korçë. 

 

 Artikuj në revista dhe periodike shkencorë 

brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) 

- Çeçe (Biba) Elona (2013), “Veçoritë sintaksore të ndërtimeve gjuhësore 

në prozën e Gramenos”,  Buletini shkencor” seria e shkencave shoqërore, 

ISSN 2078-7111, nr.12, 2012, f. 212. 

- Biba, Elona, (2006) “Baby-talk” në të folurën “grarisht” të trevave të 

Korçës”, “Buletini Shkencor”  i Unversitetit “Fan S. Noli”, seria e 

shkencave shoqërore, nr, 12. 

 

- Biba, Elona (2004)  Eufemizmat në “ligjërimin grarisht” të trevave të 



Korçës, “Buletini shkencor” i Universitetit “Fan S. Noli”, nr. 8. 

 

- Biba, Elona (2004) Vlerat etnolimguistike të këngëve të festave popullore 

në rrethin e Korçës, “Buletini Shkencor” i Universitetit “Fan S. Noli”, nr.6.  

 

- Biba, Elona (2002),  Kultura dhe gjuha si sisteme në bashkëveprim 

“Buletini Shkencor”  i Unversitetit “Fan S. Noli”, nr, 4. 

 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë 

jashtë vendit 

- Çeçe (Biba) Elona (2017) ANGLISTICUM. Journal of the Association for 

March 2017, Anglo-American Studies, Volume 6, issue, “Socio-linguistic 

interpretation and semantic-grammatical analysis of Macedonian – 

Albanian idiomatic concourses”, 3, p-Issn 1857-8179e-ISSN 1857-8187 

- Çeçe (Biba) Elona (2014) Socio-Linguistic viwpoint with Refence to the 

Construction and Usage of  Negative Sentences, International Journal 

“Anglistikum” Volume 3, Issue 4 , p-Issn 1857-8179e-ISSN 1857-8187 

- Çeçe (Biba) Elona (2013), “Veçoritë sintaksore të ndërtimeve gjuhësore 

në prozën e Gramenos”,  Buletini shkencor” seria e shkencave shoqërore, 

ISSN 2078-7111, nr.12, 2012, f. 212. 

- Çeçe (Biba) Elona (2013), “The stylistic value of negation in Albanian and 

Macedonian proverbs” në "International Journal of Science", will focus on 

Balkans Issues  Third Issue. ISSN Online  2225-7063  ISSN  Print  2304-

473X .  

 

- Çeçe (Biba) Elona (2013), “Phonetic Influences of Aromanian on 

Albanian, in the Speech of the Aromanian from Sothern Albania”,“Fonetics 

and Dialectology Review” no XXXII, edited by the “Iorgu Iordan –Al. 

Roseti” Institute of Linguistics, Romanian Akademy, Fonetică şi 

dialectologie, XXXII, ISSN: 0071-6855.  

 

- Çeçe (Biba) Elona (2013), “The narrative text in the novel “Othello the 



moor of Vlora” in Diversite et identite culturelle en Europe, Tome 10/1, 

ISSN 2067-0931, Editura Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 

Romania.  http://www.mnlr.ro/ro-dice.html Tome 10/1  

- Stoica Daniela, Çeçe (Biba) Elona (2012), “Frau Anna’s interior 

monologue in stratis tsirkas”, in Diversite et identite culturelle en Europe, 

Tome 9/1, ISSN 2067-0931, Editura Editura Muzeul Literaturii Române, 

Bucureşti, Romania.  

 

- Çeçe,(Biba), Elona (2011), Mundësi të pasurimit të strukturës leksikore 

dhe fjalëformuese të shqipes prej variantit dialektor të gegërishtes, 

Edukologjia Universiteti i Prishtinës, nr.5, f. 86- 92. 

 

 

- Biba, Elona, (2006) “Baby-talk” në të folurën “grarisht” të trevave të 

Korçës”, “Buletini Shkencor”  i Unversitetit “Fan S. Noli”, seria e 

shkencave shoqërore, nr, 12. 

 

- Biba, Elona (2004)  Eufemizmat në “ligjërimin grarisht” të trevave të 

Korçës, “Buletini shkencor” i Universitetit “Fan S. Noli”, nr. 8. 

 

- Biba, Elona (2004) Vlerat etnolimguistike të këngëve të festave popullore 

në rrethin e Korçës, “Buletini Shkencor” i Universitetit “Fan S. Noli”, nr.6.  

 

- Biba, Elona (2002),  Kultura dhe gjuha si sisteme në bashkëveprim 

“Buletini Shkencor”  i Unversitetit “Fan S. Noli”, nr, 4. 

 

 

 

http://www.mnlr.ro/ro-dice.html%20Tome%2010/1


 

 

 

 V.PJESËMARRJE NË  AKTIVITETE 

SHKENCORE (KOMBËTARE & 

NDËRKOMBËTARE)  

 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

      -22 qershor 2018, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare:“Pakica Ballkano-

egjiptiane dhe komunitetet etnokulturore në Shqipëri “Balkan-Egyptian 

Minority and Ethno-Cultural Minority in Albania”; Organizuar nga 

Universiteti “Aleksandër Xhuvani”  akademia e Studimeve albanologjike, 

universiteti Euro-ballkan, Shkup në bashkëpunim me “Lëvizja rinore egjiptiane dhe 

rome”  Tema e kumtesës:  Zbutja e pabarazisë gjuhësore përmes teknikave të të 

pyeturit në lëndën e gjuhës amtare në ciklin e ulët të arsimit bazë. 

   -24 nëntor 2017, Konferencë Shkencore Kombëtare, “Korpusi letrar elbasanas 

në shekullin e XX”, organizuar nga Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Fakulteti i 

Shkencave Humane, Departamenti i Letërsi-Gazetarisë; Elbasan; Interpretim i 

strukturave pyetëse të tragjedisë “Abeli”  të Ethem Haxhiademit në sfond 

psikoanalitik. 

(I pabotuar per arsye  mospjesemarrjeje) 

 

   -Maj 2017,  Konferencë Shkencore Kombëtare, -Jeta dhe vepra e Mitrush 

Kutelit, “Proza kuteliane si “përftesë stilistike” e lidhjes midis strukturës së fjalisë 

dhe koherencës tematike”. 
- 30-31 tetor, 2015 Universiteti “Aleksandrr Xhuvani, Elbasan. Mehmet 

Çeliku personalitet i gjuhësisë shqiptare “Disa argumente të reja lidhur me 
formën së bëri,  gerund i shqipes në   rasën rrjedhore.” 

- 25 – 26 Mars 2015, Jeta dhe vepra e Thimi Mitkos, Universiteti “Fan 
Noli”,  Korçë, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Akademia e Shkencave 
etj. Korçë ”Botimi i veprës leksikografike të Thimi Mitkos nga Profesor 
Dhori Qiriazi një akt shkencor dhe atdhetar.” 

- Maj 2014, Workshop : “Mbrojtja e dialekteve  të gjuhës shqipe  në kushtet 



e globalizmit”, Mundësi të pasurimit të strukturës leksikore dhe 
fjalëformuese të shqipes prej variantit dialektor të gegërishtes”. 

Botuar në  “Mbrojtja e dialekteve të gjuhës shqipe në kushtet e globalizmit, 
ligjërime ”,  ISBN 978-9928-07-272-6,  f.50- 58. 

- Maj 2014 Konferencë Shkencore kushtuar professor Dhimitër Samara Maj 
2014, “Historia e gjuhës letrare shqipe si pjesë e kurrikulës universitare”  

 
 

- 26-27 mars 2013, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:  

“Lidhjet kulturore dhe historike shqiptaro-rumune” “Duke iu referuar 

akademikut Haralamb Mihaesku, edhe një argument për lidhjet për 

autoktoninë e shqiptarëve nën dritën e marrëdhënieve shqiptaro-aromane”. 

Botuar në: Konferenca Shkencore Ndërkombëtare me temë:  “Lidhjet kulturore dhe 

historike shqiptaro-rumune” ISBN:9928146144, f.82. 

- 16-17 nëntor 2012, Akademia Solemne në 40-vjetorin e Kongresit të 

Drejtshkrimit të Gjuhës shqipe”, “Tradita elbasanase dhe gjuha letrare 

shqipe” f.90. 

Botuar në:Akademia Jubilare me rastin e 40-vjetorit të Kongresit të Drejtshkrimit, 

ISBN:99281461151.  

- 30-31 maj 2012, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: “Fan S. Noli në 

130- vjetorin e lindjes”, “Kohezioni në tekstin letrar të Fan Nolit”.  

Botuar në: “Fan S. Noli në 130- vjetorin e lindjes”. ISBN: 978-9928-146-05-2, f. 

226-231.  

- 23 mars 2012, Sesioni Shkencor: “Vepra e Mihal Gramenos në kontekstin 

e sotëm letrar dhe historik”: “Kontributi  i Mihal Gramenos në konsolidimin 

e strukturës sintaksore të shqipes”.  

- 21-22 dhjetor 2011, Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Hafiz  Ali 

Korça – 55 vjet më pas”, Raporti i paskajores me mënyrën lidhore në 

veprën “Çelësi i librit shqip-arebisht”  të Hafiz Ali Korçës”. 



Botuar në: “Hafiz Ali Korca 55 vjet pas 1873-1956”, ISBN 978-9989-58-483-1, 

f.53. 

- 4-5 nëntor, 2011, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Studimet 

sociolinguistike në Shqipëri – trashëgimia, gjendja dhe perspektiva” 

“Sociolinguistikë e shqipes” e profesor Gjovalin Shkurtajt si themeli i 

studimeve sociolinguistike në Shqipëri”.  

Botuar në: Stuime sociolinguistike 1, ISBN: 978-9928-167-04-0, f. 39- 44. 

- 21 tetor 2011, Konferenca Shkencore me rastin e e dhënies së titullit 

“Doctor Honoris Causa” shkrimtarit Dritëro Agolli,“Kompetenca 

komunikative e poetit Dritëro Agolli në veprën “Lypësi i kohës”.  

Botuar në: “Konferenca kushtuar shkrimtarit dhe akademikut Dritëro Agolli 

“Doctor Honoris Causa”, ISBN: 978-9928-146-06-9, f.37- 44. 

- 1-4 shtator 2011 Takimi i Gjashtë Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-

shkenca, Prishtinë,“Lidhjet semantike e gramatikore të çifteve frazeologjike 

në ndërtimet sintaksore të ligjërimit të folur, në këndvështrimin 

sociolinguistik”.  

Botuar në: Takimi i Gjashtë Vjetor Ndërkombëtar i Institutit Alb-shkenca, 

Prishtinë,   vol. V, nr. 4, ISSN 2073-2244, f.624-629.   

- 7 dhjetor 2010, Konferenca  Shkencore  Mahir Domi, personalitet i 

gjuhësisë shqiptare.”Universiteti “A. Xhuvani” “Funksioni sintaksor i 

formave të pashtjelluara të foljes në këndvështrimin e prof. Mahir Domit”.  

  

Botuar në: “Mahir Domi, personalitet i gjuhësisë shqiptare.” ISBN 978-99956-838-

8-7, f. 249-263. 

- 20-21 maj 2010, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Akademiku Jani 

Thomai në 75-vjetorin e lindjes” “Vepra e profesor Jani Thomait në 

hapësirën sociolinguistike”.  

 

Botuar në: Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Akademiku Jani Thomai në 75-

vjetorin e lindjes”,   ISBN: 978992805,   f.37- 44. 

 



- 2006 Konferenca shkencore, “Niveli socio-gjuhësor i nxënësve të shkollës 

nëntëvjeçare në qarkun e Korçës dhe faktorët etnolinguistikë që ndikojnë në 

të” “Pabarazia gjuhësore te nxënësit e ciklit fillor dhe zbutja e saj përmes 

formimit gjuhësor”.  

 

 

 

 

 

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

 

 Pjesëmarrje në aktivitete shkencore 

kombëtare  (seminare, kongrese, konferenca) 

si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit 

Drejtues 

 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete 

shkencore ndërkombëtare (seminare, 

kongrese, konferenca) 

- Maj 2016, 9th ICSS 2016.Dubrovnik, Croatia,  " The Advantages of the 
Acquisition of Idiomatic Units in Terms of Bilingualism", 
http://icss9.euser.org. 

- Nëntor 2013 Konferenca II Ndërkombëtare /2nd International Scientific 
conference, Prospects and state of today’s sociolinguistics, 
UEJL,”Interpretim sociolinguistik lidhur me përzgjedhjen e ndërtimeve 
sintaksore sinonimike” 

Botuar në: Studime Sociolinguistike II, ISBN:978-608-4503-92-7, f.149-157. 
 

- Shtator 2013,  Simpozion Internaţional de Lingvistică organizat de  

Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române, 

Bukuresht, Romania. 

Stoica Daniela, Çeçe Elona, Aspecte ale bilingvismului în graiul femeilor 

aromânce din Corcea. Concordanţe lexicale şi frazeologice. 

- 23 nëntor 2012, Konferenca  VII Shkencore Ndërkombëtare “ Gjuha,  

http://icss9.euser.org/


letërsia dhe kultura shqiptare, nga Pavarësia deri sot”, Universiteti i 

Evropës Juglindore, Fakulteti i Gjuhëve Kulturave dhe Komunikimit, 

Katedra e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. Tetovo, Macedonia,   “Funksioni 

foljor i formave të pashtjelluara në gjuhën standarde shqipe dhe atë 

rumune”.   

- 23-24 prill 2010 Teneth National Slavic Reseaech Conference With 

International participacion held in Sofia, Bulgaria, ‘’Truth, Mystification 

and Lie in Slavic Languages’’‘’Mystification’’ and ‘’Lie’’ in Bulgarian, 

Albanian and Romanian”.  

Botuar në: “Ethno-Linguistic Values of the Phrases and Proverbs Connected to the 

Categories of ‘’Truth’’ ISBN 978-954-92732-1-2, pp. 169.  

- 14-15 nëntor 2008, Blagoevgrad, Bulgaria.Международна Научна 

Конференция, “Проблеми на балканското и славянското еэикоэнание 

,“ ВТУ,СВ,СВ КИРИЛ И МЕТОДИ”, Adverbial forms of place in 

Albanian and Russian languages expressed by prepositions. 

Botuar në: “Problema na balkanskoto i slavjanskoto jezikoznanije, , ISBN 978-

954-400-266-4,  pp. 400. 

- 23-24 prill 2010 Teneth National Slavic Reseaech Conference With 

International participacion held in Sofia, Bulgaria, ‘’Truth, Mystification 

and Lie in Slavic Languages’’‘’Mystification’’ and ‘’Lie’’ in Bulgarian, 

Albanian and Romanian”.  

Botuar në: “Ethno-Linguistic Values of the Phrases and Proverbs Connected to the 

Categories of ‘’Truth’’ ISBN 978-954-92732-1-2, pp. 169.  

Botuar në: “Problema na balkanskoto i slavjanskoto jezikoznanije, , ISBN 978-

954-400-266-4,  pp. 400. 

 

- 12-13 maj 2008, Blagoevgrad, Bulgaria. International scientific conference 

“Intercultural Dialogue and Integration”. “Etno-linguistics, historic, 

cultural and moral evidence” 



Botuar në: “Intercultural Dialogue and Integration”, ISBN 978-954-680-568- 3, 

pp. 256. 

 

- 2004 Internacional University Seminar for Balkan Studies and 

Specializations, “Intimate and public world on the Balkans”, Blagoevgrad, 

Bulgaria. “Intimja dhe publikja në ligjërimin grarisht të trevave të Korçës”. 

 

- 2002 The 11-th Internacional Round Table” Custom Amd Law On The 

Balkans”, Bulgaria,” Custom and Based on the Lexical and Phraseological 

Means of Albanian Language”. 

Botuar në: Balkanistic Forum, 1, 2, 3, f. 171- 175. 

 

 

 

 

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete 

shkencore ndërkombëtare (seminare, 

kongrese, konferenca) 

 

 Pjesëmarrje në aktivitete shkencore 

ndërkombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) si drejtues shkencor ose anëtar i 

bordit drejtues 

 

 VI.PJESËMARRJA NË  PROJEKTE  

KËRKIMORE-SHKENCORE 

(KOMBËTARE E NDËRKOMBËTARE 

 

 Pjesëmarrja në Projekte Kombëtare - Maj 2012,   hartuese e projektit “Harta etnolinguistike e rrethit të Korçës”.  

 

- 2009 certifikim për trajnim në projektin “Integrimi i perspektivës gjinore ne 

edukimin universitar” organizuar nga Qendra e Aleancës Gjinore për 



Zhvillim. 

 

- 2005-2006, pjesëmarrëse në projektin “Niveli socio-gjuhësor i nxënësve të 

shkollës nëntëvjecare në qarkun e Korçës dhe faktorët etnolinguistikë që 

ndikojnë në të”.  

 

- 2002 trajnim në Institutin Veror “Të menduarit kritik në arsimin e lartë” , 

Tiranë.  

 

- 2001 specializim për gjuhësi bashkëkohore pranë Universita’ degli studi di 

Bari, Italy, alla Facolta’ di “Lingue e Literature Straniere”, në kuadër të 

projektit “Interreg 2”. 

 

- 2000, certifikim për pjesëmarrje në kursin e plotë për “Zhvillimin e 

mendimit kritik gjatë leximit dhe shkrimit” nga Instituti i Shoqërisë së 

Hapur në New York në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të 

Leximit në Washington”. 

 

 

- 1999, koordinatore për projektin “Krijimi i rrjetit të fakulteteve të edukimit 

” në kuadër të Projektit për “Zhvillimin e Arsimit në Shqipëri”, mbështetur 

nga “Open Society Foundation”. 

 

 Pjesëmarrja në Projekte  Ndërkombëtare  

1.Project: Tempus ''Developing information literacy for lifelong learning and 

knowledge economy in Western Balkan Norvegji (Bergen) 

Position: pjesëmarrje.   



Periudha : tetor 2012 

 

 

 

 VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT  

NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES 

SHKENCOR 

 

- 2001 specializim për gjuhësi bashkëkohore pranë Universita’ degli studi di 

Bari, Italy, alla Facolta’ di “Lingue e Literature Straniere”, në kuadër të 

projektit “Interreg 2”. 

 

 VIII.PJESËMARRJE SI ANËTAR I 

BORDIT EDITORIAL NË REVISTA 

SHKENCORE (KOMBËTARE & 

NDËRKOMBËTARE) 

- 2002 -2005, redaktore e revistës “Buletini shkencor”, Universiteti “Fan S. 

Noli. (bashkëpunëtore) 

 

Titulli i Revistës: Human Resource Management Academic Research Society -    

HRMARS  

Pozicioni: Anëtar 

Periudha: 2012 

 

 

 IX.ÇMIME  

KOMBËTARE/NDËRKOMBËTARE PËR 

PUNËN KËRKIMORE SHKENCORE, 

PATENTA TË REGJISTRUARA BRENDA 

OSE JASHTË VENDIT 

 

 Çmime kombëtare për punën kërkimore-

shkencore (autor dhe me bashkautor) 

 

 Çmime ndërkombëtare për punën kërkimore-

shkencore (autor dhe me  bashkautor) 

 

 Patenat për shpikje si rezultat i kërkimit 

shkencor të regjistruara brenda ose jashtë 

vendit 

 

 

http://hrmars.com/index.php?page=editorial%20board%20%28majess%29&CAT=1
http://hrmars.com/index.php?page=editorial%20board%20%28majess%29&CAT=1


 

 

 


