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FORMIMI UNIVERSITAR

1982-1986 Diplomë në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Fakulteti Histori-Filologji,
Universiteti i Tiranës,
2005-2008 Diplomë Master Shkencor, Fakulteti Histori-Filologji, UT

KUALIFIKIMI SHKENCOR

2015, Doktor i Shkencave në Gazetari dhe Komunikim Masiv pranë Departamentit
të Gazetarisë dhe të Komunikimit, Universiteti i Tiranës

KUALIFIKIME PASUNIVERSITARE

2017 – Specializim në gazetarinë e të dhënave, American University of Central Asia,
Bishkek, Kirgistan, mbështetur nga UNDP
1999-2000 Primetech Institute, Diplomë profesionale në Desktop Publishing,
Toronto, Kanada

HISTORI E PUNESIMIT

2004 - deri më sot - Pedagog, Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit,
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës
1999-2003 DG Jewellery company, Toronto, web graphic designer
1991-1992 Gazeta “Alternativa SD”, Tiranë, kryeredaktor
1988-1990 Gazeta “Zëri i Popullit”, Tiranë, redaktor
1984-1987 Gazeta “Studenti”, Tiranë, kryeredaktor

BOTIME TEKSTESH DHE MONOGRAFISH STUDIMORE

Raportimi i çështjeve ndërkombëtare në mediat shqiptare, ISHM, Tiranë, 2016

Gazetaria shqiptare në internet, Albas,Tiranë 2016

Analizë e diskursit ekstremist fetar në media, ISHM, Tiranë 2016



Reporting neighbours in Balkan media, bashkëautor, Autor i kapitullit "Albania:
Between shadows of the past and the interests of the present", ISHM, Tiranë 2015

Mediat online në Shqipëri, ISHM, Tiranë 2014

Dizajni grafik, bashkëautor, Fiorentia , Shkodër, 2013

PERKTHIME TEKSTESH

Charles Ess, “Etika e mediave dixhitale”, përkthyer nga anglishtja, ISHM, Tiranë,

2013

Joseph R. Dominick, “Dinamikat e komunikimit masiv”, përkthyer nga anglishtja së

bashku me Prof.Asoc.Dr. Bashkim Gjergji, Shtëpia Botuese e UET, Tiranë, 2010

ARTIKUJ NË REVISTA DHE PERIODIKE SHKENCORE

Dixhitalizimi i transmetimeve televizive përkundër komunikimit në web, Në
“Dixhitalizimi i transmetimeve televizive tokësore, sfida, paradokse, shpresa”, faqe
201-207, Botim i Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit, Universiteti i
Tiranës, 2015

Aspekte të multimedialitetit në gazetarinë online në Shqipëri, Revista shkencore
THESIS, Volumi 4, nr 2, faqe 257-272, Botim i Universitetit AAB, Prishtinë, 2015

Sfidat e hipertekstualitetit në gazetarinë shqiptare online, Në “Media Industry: trends,
dynamics and challanges”, faqe 192-199, Botim i Universitetit "Hëna e plotë Beder",
Tiranë, 2015

Funksionimi ekonomik i mediave online, Në “Media në demokratizim”, faqe 124-132,
Botim i SHB Papirus, Tiranë. 2014

Çështje etike të fotografisë së medias, Revista shkencore THESIS, Volumi 3, nr 1,
faqe 65-74, Botim i Universitetit AAB, Prishtinë, 2014

Paragjykimet dhe stereotipet me bazë nacionaliste në median shqiptare, Revista
Studime Albanologjike, Nr. 7, faqe 27-34, Botim i Departamentit të Gazetarisë dhe të
Komunikimit, Universiteti i Tiranës, 2014

Mbi shkaqet e braktisjes së mediave tradicionale, Revista Studime Albanologjike, Nr.
5, faqe 171-176, Botim i Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit,
Universiteti i Tiranës, 2012

Interaktiviteti në internet dhe roli i ri i audiencës, Revista Studime Albanologjike, Nr.
4, faqe 23-27, Botim i Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit, Universiteti i
Tiranës, 2011

Shtypi i shkruar në dilemat e mbijetesës, Revista Optime, Nr. 2, faqe 20-28, Botim i
Albanian University, Tiranë, 2011

Etika në blogosferën shqiptare, Revista Studime Albanologjike, Nr. 3, faqe 133-141,
Botim i Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit, Universiteti i Tiranës, 2010



Përdorimi i internetit në komunikimin politik, Revista Studime Albanologjike, Nr. 2,
faqe 62-72, Botim i Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit, Universiteti i
Tiranës, 2009

Komunikimi online në realitetin shqiptar, Revista Studime Albanologjike, Nr. 1, faqe
123-135, Botim i Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit, Universiteti i
Tiranës, 2009

PJESËMARRJE NË KONFERENCA BRENDA OSE JASHTË VENDIT

Dixhitalizimi i transmetimeve televizive përkundër komunikimit në web, Referim në
konferencën shkencore “Dixhitalizimi i transmetimeve televizive tokësore, sfida,
paradokse, shpresa”, Tiranë, 25 nëntor 2015, organizuar nga Departamenti i
Gazetarisë dhe i Komunikimit, Universiteti i Tiranës,

Perceptimi publik për median në Shqipëri, Referim në Forumi i Zhvillimit të Medias ,
Tiranë 20 nëntor 2015, organizuar nga Prezenca e OSBE në Shqipëri

Aspekte të multimedialitetit në gazetarinë online në Shqipëri, Referim në konferencën
shkencore ndërkombëtare “Informacioni global përballë kulturave kombëtare”,
Prishtinë 30 maj 2015, organizuar nga Universiteti AAB, Prishtinë

Sfidat e hipertekstualitetit në gazetarinë shqiptare online, Referim në konferencën
shkencore ndërkombëtare “Media Industry: trends, dynamics and challanges”, Tiranë,
26-27 mars 2015, organizuar nga Universiteti "Hëna e plotë Beder", Tiranë

Funksionimi ekonomik i mediave online, Referim në seminarin “Media në
demokratizim”,organizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit,
Universiteti i Tiranës dhe KAS, Tiranë 22 maj 2014,

Paragjykimet dhe stereotipet me bazë nacionaliste në median shqiptare, Referim në
konferencën shkencore "Diversiteti kulturor në media", Tiranë 22 dhjetor 2014

Coverage of elections in online media- differences and similarities with traditional
media, Referim në konferencën ndërkombëtare “Media coverage of elections:
challenges for self-regulation in South-Eastern Europe”, Budva, Mali i Zi, 28-29 maj
2013, organizuar nga Këshilli i Europës.

Mbi shkaqet e braktisjes së mediave tradicionale, Referim në konferencën shkencore
ndërkombëtare "Historia e medias dhe mediatizimi i historisë", Tiranë 15 nëntor
2012, organizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit, Universiteti i
Tiranës

Online media and self-regulation, Referim në konferencën ndërkombëtare “Between
“old” and “new” media: challenges for self-regulation in South-Eastern Europe”,
Budva, Mali i Zi, 13-14 dhjetor 2012, organizuar nga Këshilli i Europës.

Interaktiviteti në internet dhe roli i ri i audiencës, Referim në konferencën shkencore
"Komunikimi i integruar, koncepte, strategji, praktika", Tiranë 14 nëntor 2011,
organizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit, Universiteti i Tiranës,



Shtypi i shkruar në dilemat e mbijetesës, Referim në konferencën shkencore "Kultura
profesionale e gazetarisë në Shqipëri, identifikimi, klasifikimi dhe prirjet e saj",
Tiranë 13 maj 2011, organizuar nga Albanian University, Tiranë

Etika në blogosferën shqiptare, Referim në konferencën shkencore "Mediat shqiptare
në tranzicion", Tiranë 18 nëntor 2010, organizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe i
Komunikimit

The Albanian blog on European Integration, Referim në forumin “Albania towards
EU - the opening of the border for the free movement of people and goods”, Tiranë 27
maj 2010, organizuar nga France Coopération Internationale (FCI).

Përdorimi i internetit në komunikimin politik, Referim në konferencën shkencore
"Gjendja dhe perspektivat e komunikimit politik në kushtet e shoqërisë së sotme
shqiptare", Tiranë 13 dhjetor 2009, organizuar nga Departamenti i Gazetarisë dhe i
Komunikimit, Universiteti i Tiranës

Komunikimi online në realitetin shqiptar, Referim në konferencën shkencore
"Komunikimi bashkëkohor midis shqiptarëve", Tiranë 14 nëntor 2008, organizuar nga
Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit, Universiteti i Tiranës

The image of “the Others” on the Internet, Referim në “3rd International Forum:
Media and Journalism Studies in Balkan Countries”, Kavala, Greqi, 13-17 korrik
2007, Titulli i referatit: “The image of “the Others” on the Internet”.

The walls are crumbling – the role of media Referim në “1st International Forum:
Media and Journalism Studies in Balkan Countries”, Kavala, Greqi, 26-29 maj 2005

Minority participation at the regional/local level , Referim në “International
Conference on Experiences with Participation of Minorities in the Political Process on
State and Local Level”, Zagreb, Kroaci, 11-13 nentor 2004, organizuar nga Robert
Schuman Institute

PROFILI SHKENCOR DHE PROFESIONAL

 Përvojë 14 vjeçare në mësimdhënie universitare në nivelet Bachelor dhe
Master të Departamentit të gazetarisë dhe të Komunikimit të Universitetit të
Tiranës.

 Autor i teksteve dhe cikleve të leksioneve në lëndët “Gazetaria online”,
“Dizajnimi dhe faqosja në media” , “Përpunimi i fotografisë dhe ilustrimi
grafik”, “Mediat sociale dhe gazetaria”, Dizajni për MP dhe Marketing”, dhe
“Komunikimi interaktiv në mediat e reja”. Lektor dhe drejtues i seminareve në
këto lëndë.

 Referues në 18 konferenca shkencore dhe simpoziume brenda dhe jashtë
vendit

 Autor i 16 artikujve shkencorë të botuara në revistat e vendit apo të huaja.
 Pjesëmarrje si trajner në shumë kurse trajnimi të organizuara nga Instituti

Shqiptar i Medias në fushën e mediave dhe të gazetarisë
 Autor i mbi 180 artikujve, analizave, reportazheve në shtypin e shkruar të

vendit



 Eksperiencë e konsiderueshme në drejtim, menaxhim, faqosje dhe botim të
medias së shkruar dhe asaj online. Aftësi dhe përvojë shumëvjeçare në
redaktimin e medias së shkruar dhe të asaj online

 Njohuri të thella dhe përvojë e konsiderueshme në dizajnin grafik dhe ne web
design

 . Dizajnues dhe faqosës i shumë botimeve të medias së shkruar dhe i dhjetëra
website-ve dhe publikimeve të ndryshme online,

 Njohje profesionale e mediave të reja, internetit dhe i operacioneve online si
dhe i teknologjive më të reja të informacionit

NJOHURI KOMPJUTERIKE

 Përvojë pune dhe njohje profesionale e programeve të dizajnit grafik: In
Design, PageMaker, Photoshop, Quarkxpress, Illustrator, CorelDraw

 Përvojë pune dhe njohje profesionale e programeve dhe skripteve që përdoren
për Web Design: HTML, CSS, Dreamweaver, Homesite, JavaScript,

 Njohje shumë e mirë dhe përvojë pune në programet e animimit për web
dizajn: Flash, Ulead Gif Animator, Image Ready.

 Njohje profesionale e programeve të MS Office: Word, Excel, Access,
PowerPoint, Outlook

GJUHE TE HUAJA

 Njohje e shkëlqyer e gjuhës angleze të folur e të shkruar,
 Njohje shumë e mirë e gjuhës italiane të folur dhe të shkruar
 Njohje shumë e mirë e gjuhës greke të folur dhe të shkruar
 Njohje shumë e mirë e gjuhës rumune të folur dhe të shkruar


