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INFORMACION PERSONAL Kastriot GJIKA 
 

  

  

 

kastriotgjika1@gmail.com 
 

  

   

Gjinia M 

Data e lindjes 04.01.1966  

Kombesia Shqiptar  

 

 

EDUKIMI DHE TRAJNIMET   

                            

                          1980 - 1984 - Diplomën e Maturës në gjimnazin "Ali Demi", Vlorë, me mesataren 9,7/10 

                    

                   1984 - 1988 - Diploma universitare në degën "Gjuhë shqipe e letërsi" të  Fakultetit të Historisë dhe të                                  

      Filologjisë të Universitetit të Tiranës. Titulli i Diplomës "Mësues i gjuhës dhe i letërsisë  

                                          për shkollën e mesme". 

                   

                   2007 - 2009 - Master i integruar në "Letërsi": Specialist i letërsisë shqipe. 

           

                   2010 - 2016 - Doktoratura pranë Departamentit të Letërsisë në FHF. Specialiteti "letërsi shqipe” 
  
 

 

EKSPERIENCA E PUNËS   

 

                     1989 - 1999  - Asistent-pedagog në Departamentin e Letërsisë të FHF 

                     1999 - 2010  - Pedagog i "Letërsisë Moderne Shqipe" dhe i lëndëve të tjera në Departamentin e  

                                              Letërsisë në FHF 

                     2010 - aktualisht     - "Docent" në Departamentin e Letërsisë të FHF  

 

 

  
PUNA SHKENCORE   

 
 

1.  Konferenca shkencore ndërkombëtare: 

- "Dhimitër Shuteriqi në letërsinë shqiptare midis dy Luftrave" - kumtesë e mbajtur në Konferencën   Shkencore 

Ndërkombëtare "Kongres kombëtar - shkollë kombëtare; Arsimi në Shqipëri: Tradita, Bashkëkohësia dhe e 

Ardhmja" , organizuar nga Universiteti i Elbasanit, me rastin e 100-vjetorit të Kongresit të Elbasanit, Elbasan, 1-

2 dhjetor 2009 

- "Pamje të groteskut në letërsinë e viteve 20-30" - kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare 

"Letërsia dhe qyteti" - organizuar nga Departamenti i Letërsisë të UT; Tiranë, nëntor 2009 

- “Socrealizmi sipas socletërsisë”- kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare “Letërsia 

shqiptare dhe realizmi socialist”, organizuar nga Departamenti i Letërsisë të UT; Tiranë, 11-12 nëntor 2010 
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- “Erosi te vepra në prozë e E. Koliqit dhe M. Kutelit” – kumtesë e mbajtur në Konferencen Shkencore 

Ndërkombëtare  «Erotika në letërsinë shqiptare »- Tiranë, 25 nëntor 2011 

- “Diaspora e Rumanisë dhe roli i saj si promotore e botimeve të letërsisë shqiptare (rasti i L. Poradecit)” – 

kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore Ndërkombëtare të Prishtinës, 26- 27 gusht 2011 

- “Shqipëria dhe shqiptarët në romanin “La commedia e dështakëve” të Tonino Benacquistës” – mbajtur në 

Konferencën Shkencore Ndërkombetare  “Shqipëria dhe Franca: vështrime dhe shkrime të kryqëzuara”, 

organizuar nga A.F.T., Tiranë, më 14 dhjetor 2012 (në bashkëautorësi me Adriana Manaj-Gjika) 

- "Frymë e koncepte kristiane në prozën e Mitrush Kutelit" - kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore  

"Gjuha shqipe dhe ideologjia" në kuadër të Seminarit  XXXIII Ndërkombëtar  për Gjuhën, Letërsinë e Kulturën 

Shqiptare - organizuar nga: UNIVERSITETI I PRISHTINËS, UNIVERSITETI I TIRANËS, FAKULTETI I 

FILOLOGJISË – PRISHTINË, FAKULTETI HISTORI-FILOLOGJI – TIRANË - Prishtinë 29 - 30 gusht 2014 

 
 

 - "Ekzili si fjalë çelës në interpretimin e poezisë së Fan S. Nolit" - Seminari i X Ndërkombëtar i Albanologjisë - 

Universiteti Shtetëror i  Tetovës,  Tetovë, Maqedoni,  29- 30 shtator 2016 

- Botuar në "ALBANOLOGJIA" - International Journal of Albanology - Vol. 4 - nr 7 - Tetova - 2017 

 

 - "Sociologjia e letërsisë shqipe në Shqipëri - arritje dhe perpsektiva" - Konferenca e 4 Ndërkombëtare 

"Arsimi dhe edukimi në shoqëritë me diversitet kulturor" - organizuar nga Fakulteti Filozofik - UT & 
Universiteti “Kadri Zeka”-Gjilan - Tetovë, Maqedoni, 28-29 tetor 2016 

 

 

-  "Çështje të "marrëzisë" në prozën narrative të Ismail Kadaresë" - Konferenca Shkencore Ndërkombëtare "In 

honorem Ismail Kadare" - organizuar nga Departamenti i Letërsisë, Departamenti i Gjuhësisë të Fakultetit të 

Historisë dhe të Filologjisë të U. Tiranës- Tiranë, 15 dhjetor 2016 

 

 

 - "Itineraret dhe destinacionet letrare" - mbajtur në "Mapping Balkan routes: literary, cultural and linguistic 

landscapes" - International Conference on Balkan Studies organized by Faculty of Humanities of University of 

Vlora "I. Qemali" and the Faculty of Philology of University of Belgrade, Vlorë, 8-9 shtator 2017 

 

 -  "Marrëdhënie të letërsisë shqipe dhe asaj rumune - rasti i Mitrush Kutelit" - Seminari i XI Ndërkombëtar i 

Albanologjisë - "Kujtesa, kultura dhe mediat e reja" -Universiteti i Tetovës ,Tetovë, Maqedoni, 29-30 shtator 2017 

 

- "Gjeografia dhe letërsia - prerje metodologjike" -  kumtesë e mbajtur në "ZHVILLIMET NDËRRAJONALE 

NË FOKUS TË STUDIMEVE GJEOGRAFIKE, HISTORIKE, SOCIO-EKONOMIKE DHE KULTURORE"-  

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare-     Universiteti "Fan S. Noli" i  Korçës,  Korçë, 3 nëntor 2017 

 

 - "Kujtesa e vendeve - vendet e kujtesës dhe të identitetit " - kumtesë e mbajtur në "LETËRSIA SI 

KUJTESË"- Konferencë Shkencore Ndërkombëtare - organizuar nga Departamenti i Letërsisë në 

Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të U.T. , Tiranë, 15 dhjetor 2017  
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      2. Konferenca shkencore kombëtare: 

- “Lidhja Shqiptare e Prizrenit në poemën “Lahuta e Malcis” të Gjergj Fishtës” – kumtesë e hartuar në 

bashkëpunim me prof. Ymer Çirakun dhe e mbajtur në Konferencën Shkencore Përkujtimore për Lidhjen e 

Prizrenit; Prizren, Kosovë, 10 qershor 2010 

- “Letërsia shqipe – provincë e pasur e letërsisë së përgjithshme (vështrim sipas sociologjisë së letërsisë)”- 

kumtesë e mbajtur në veprimtarinë shkencore “Java e Albanologjisë”, organizuar nga Instituti Albanologjik i 

Prishtinës; Prishtinë, 29 tetor 2010 

- “Reforma shkollore dhe mësimdhënia e letërsisë” – kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore “Gjuha dhe 

letërsia në shkollë”, organizuar nga Departamenti i Gjuhës ne FHF te UT; Tiranë,  

- “Kombëtarja, vlerë e vërtetë apo e rrejshme e letërsisë (Letërsia shqipe e pas ‘90-s)”- kumtesë e mbajtur në 

Konferencën Shkencore “Globalja dhe kombëtarja në letërsinë e sotme shqipe” organizuar nga Departamenti i 

Gjuhës Shqipe dhe i Letërsisë i Universitetit “Ismail Qemali” Vlorë; Vlorë, 20 nëntor 2010. 

– “Migjeni dhe kristianizmi - një debat ende i hapur” – Kumtesë e mbajtur  në Konferencën Shkencore “100 vjet 

me Migjenin”- Tiranë, më 13 tetor 2011 

- “Figura të groteskut në romanin “Arka e djallit” e Dritëro Agollit” – kumtesë e mbajtur në Korcë, në 

Konferencën Shkencore me rastin e 75-vjetorit të lindjes së D. Agollit – Korçë, 21 tetor 2011 

- “Çështje të receptimit historik të poezisë së Fan Nolit”  mbajtur në Konferencën Shkencore  “Fan S. Noli në 130 

vjetorin e lindjes”, organizuar nga Universiteti i Korcës “F. S. Noli”;  Korcë,  më 30-31 maj 2012 

- “A ishte shkrimtar ... Faik Konica?” – mbajtur në Konferencën Shkencore “Homo Peoeticus – Homo 

Politicus”, në kuadër të Javës së Albanalogjisë, organizuar nga Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë të 

Universitetit të Tiranës, Tiranë, më 15 nëntor 2012 

- “Letërsia e viteve ‘30 sipas një prerje socioletrare”  – mbajtur në Konferencën Shkencore “Në fillim ishte 

fjala” organizuar nga Departamenti i Gjuhës dhe i Letërsisë të U.V. “Ismail Qemali”, Vlorë, më 17 nëntor 2012  

 

- "A është dija enciklopedike, dije bashkëkohore?" - kumtesë e mbajtur në Tryezën Shkencore "Letërsia shqipe 

në shkrimet enciklopedike" të organizuar nga Akademia e Shkencave dhe e arteve të Kosovës, Prishtinë, 7 

qershor 2013 

- "Vdekja si figurë dhe si filozofi në poemën "Andra e jetës" të N. Mjedës" - kumtesë e mbajtur në Konferencën 

Shkencore "Si vdesin personazhet në letërsinë shqipe" - organizuar nga Departamenti i Letërsisë të FHF të UT - 

Tiranë  22 nëntor 2014 

- "Roli i "Gjuhës shqipe "dhe i "Letërsisë"në formësimin dhe ruajtjen e identitetit kombëtar" -  

Kumtesë e mbajtur në Konferencën Shkencore  "GJUHA SHQIPE DHE LETËRSIA NË SHKOLLË NË PRAG TË 

REFORMËS" - organizuar nga Universiteti i Vlorës "Ismail Qemali" - Vlorë 29 mars 2014   
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3. Botime: 

- “Çështja e mistifikimit letrar të Mitrush Kutelit/ Dhimitër Paskos” – studim në “Studime Filologjike” - Revistë 

Shkencore e IGJL të QSA, Nr 3-4, 2009; Tiranë  

- Të gjitha kumtesat e listuara më sipër janë botuar (ose janë në proces botimi) në aktet përkatëse të konferencave 

të zhvilluara 

- “Konica, një zgjedhje e detyruar” – botuar në rubrikën “Malli i shtampës” në numrin 1 të vitit 2012 të revistës 

“Letra” (Revistë kritike, botim i FHF të Universitetit të Tiranës) 

 - "Letërsia 12" - Tekst për shkollat e mesme (bashkautor) - Botime "Pegi", Tiranë, 2018  

  

 
 
 

AFTËSI PERSONALE   

 

 
 
 
 
 
 

Gjuha amtare Shqip 

  

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT  TË FOLURIT TË SHKRUARIT 

Dëgjim  Lexim  Ndërveprim folës   Prodhim folës   

Italisht  sh. mirë sh.mirë sh.mirë sh.mirë mirë 

 C1 - Provimi i shtetit ne FGJH të U.T. 

Anglisht             mirë mirë mirë mirë mirë 

                                       B2 - Kurs  

 
 
  

                                                   Greqisht,    
                                                   Rumanisht 
                                                   Frengjisht 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


