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EDUKIMI DHE TRAINIMET
1992–1996

Diplomuar për Gjuhë-Letërsi shqipe
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Tiranë (Shqipëri)

2002

Pjesëmarrës në programin e vizitorëve të huaj “The role of the Official
Spokesperson”
Department of State (USA) (ShBA)

2003–2005

Master për letërsi, Universiteti i Tiranës, me temën Cikli filozofik i Lasgush
Poradecit; sprovë për një vështrim krahasues (vlers.: shumë mirë)
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)
- duke mbrojtur disertacionin me temën "Cikli filozofik i Lasgush Poradecit"; sprovë për një vështrim
krahasues (vlerës.: shumë mirë)

2009

Grada “Doktor i Shkencave”, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë,
Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Tiranë (Shqipëri)
- me disertacionin Pozicioni i ciklit filozofik në sistemin poetik të Lasgush Poradecit; variante, burime
poetikë. (vlers.: shumë mirë, 100 pikë)

2013

Profesor i Asociuar
Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)

EKSPERIENCA E PUNËS
2003–2007

Punonjës shkencor
Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Tiranë (Shqipëri)

2007–2008

Punonjës shkencor
Instituti i Gjuhësisë dhe Letërsisë, Qendra e Studimeve Albanologjike, Tiranë (Shqipëri)

2003–2007
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Pedagog i jashtëm
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Departamenti i Letërsisë, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)

2008–vijon

Pedagog i brendshëm (Lektor i kursit të estetikës)
Departamenti i Letërsisë, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Universiteti i Tiranës, Tiranë (Shqipëri)

2008–2012

Pedagog i jashtëm (kursi i Letërsisë Shqipe)
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti "Fan Noli", Korçë (Shqipëri)

AFTËSITË PERSONALE
Gjuha amtare

Gjuha shqipe

Gjuhë të tjera

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction Spoken production

Italisht

C2

C2

C2

C2

C2

Anglisht

B2

B2

B1

B1

B1

PUNA SHKENCORE
Botimet

Projektet

2010 - Cikli Filozofik në sistemin poetik të Lasgush Poradecit,
(monografi, 214.fq), Naim, Tiranë.
2013 - Prania si mungesë dhe mungesa si prani, (sisteme, raporte, autorë) (studime, 170 fq), Dudaj,
Tiranë.
2014 - Cikli Filozofik në sistemin poetik të Lasgush Poradecit,
(ribotim i plotësuar), Zambaku, Tiranë.
Përkthime:
2004 - Rrëfimet e Zotit të mirë, R. M Rilke, Ideart, Tiranë
2005 - Tregime të zgjedhura, Italo Svevo, Dora d'Istria, Tiranë

Pjesëmarrje në projekt:
- Pjesëmarrës në projektin Historia e letërsisë shqiptare, në periudhën mes dy Luftërave, kryesuar nga
Kristaq Jorgo

- Anëtar i redaksisë në revistën "Letra", Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Letërsisë,
Universiteti i Tiranës
- Redaktor i rubrikës Letra shqipe dhe kritikë letrare në revistën "Përpjekja."
- Anëtar i bordit të editimit në revistën "Aleph"
Artikujt
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2011 - Lagushi dhe teozofia, "Studi Albanica", Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë.
2011 - Vecori të erotikës në prozën e Fatos Lubonjës, "Studime Albanologjike", nr. 2
2010 - Homogjenizimi socrealist në sistemin letrar shqiptar,
"Studime Albanologjike", nr. 2
2009 - Sistemi letrar në vizionin e Lasgush Poradecit ("Studime Albanologjike", nr. 2)
2009 - Heroi si arketip në eposin shqiptar dhe Shah-Name-në e Firdeus-it, ("Perla" Nr. 1)
2008 - Një klasifikim i receptimit kritik të poezisë së Lasgush Poradecit, ("Studime Filologjike", nr. 1-2)
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2008 - Shtresëzime kuptimore dhe paratekstore në rrëfimin "E madhe është gjëma e mëkatit",
("Përpjekja", nr. 25.)
2007 - Vexhi Buharaja dhe Rumiu, sprovë për një krahasim, ("Perla" Nr.4) 2007 - Konteksti në
marrëdhëniet mes letërsisë shqiptare dhe letërsisë persiane, ("Perla" nr.1)
2006 - Veçori të sistemit letrar shqiptar në periudhën e romantizmit ("Përpjekja", nr.23)
2008 - Një klasifikim i receptimit kritik të poezisë së Lasgush Poradecit, ("Studime Filologjike", nr. 1-2)
2008 - Shtresëzime kuptimore dhe paratekstore në rrëfimin "E madhe është gjëma e mëkatit",
("Përpjekja", nr. 25.)
2007 - Vexhi Buharaja dhe Rumiu, srpovë për një krahasim, ("Perla" Nr.4)
2007 - Konteksti në marrëdhëniet mes letërsisë shqiptare dhe letërsisë persiane, ("Perla" nr.1)
2006 - Veçori të sistemit letrar shqiptar në periudhën e romantizmit ("Përpjekja", nr.23)
2008 - Një klasifikim i receptimit kritik të poezisë së Lasgush Poradecit, ("Studime Filologjike", nr. 1-2)
2008 - Shtresëzime kuptimore dhe paratekstore në rrëfimin "E madhe është gjëma e mëkatit",
("Përpjekja", nr. 25.)
2007 - Vexhi Buharaja dhe Rumiu, srpovë për një krahasim, ("Perla" Nr.4)
2007 - Konteksti në marrëdhëniet mes letërsisë shqiptare dhe
letërsisë persiane, ("Perla" nr.1)
2006 - Veçori të sistemit letrar shqiptar në periudhën e romantizmit ("Përpjekja", nr.23)
2006 - Veçori të lirikave filozofike të L. Poradecit në vështrim krahasues ("Studime filologjike", nr. 1-2)
2006 - Prurje orientale në letërsinë e Rilindjes Kombëtare ("Perla" nr.1)
2006 - Variantet e ciklit filozofik të Lasgush Poradecit; sprovë për një botim kritik, ("Përpjekja", nr. 22)
2005 - Sprovë sintetizuese mbi sistemin letrar shqiptar të viteve '90-të, ("Përpjekja", nr.21)
2002 - Çështja e zhanrit për Katër stinët ("Perla", nr.3).
2001 - Balladë e L.Poradecit, si intertekst ("Aleph", nr.11).
1999 - Natura morta e M. Camajt ("Aleph", nr.7).
1996 - Migjeni dhe ekzistencializmi ("Orana")
2006 - Veçori të lirikave filozofike të L. Poradecit në vështrim krahasues ("Studime filologjike", nr. 1-2)
2006 - Prurje orientale në letërsinë e Rilindjes Kombëtare ("Perla" nr.1)
2006 - Variantet e ciklit filozofik të Lasgush Poradecit; sprovë për një botim kritik, ("Përpjekja", nr. 22)
2005 - Sprovë sintetizuese mbi sistemin letrar shqiptar të viteve '90-të, ("Përpjekja", nr.21)
2002 - Çështja e zhanrit për Katër stinët ("Perla", nr.3). 2001 - Balladë e L.Poradecit, si intertekst
("Aleph", nr.11). 1999 - Natura morta e M. Camajt ("Aleph", nr.7).
1996 - Migjeni dhe ekzistencializmi ("Orana")
Konferencat (ndërkombëtare)
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2004 - Koncepte të kritikës letrare nën optikën e një Poeti; seminari XXIII ndërkombëtar për
Gjuhësinë, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë (botuar në përmbledhjen e materialeve)
2005 -Plaku i Ylynecit si letërsi fantastike; seminari XXIV ndërkombëtar për Gjuhësinë, Letërsinë dhe
Kulturën Shqiptare, Prishtinë (botuar në përmbledhjen e materialeve)
2005 - Poezia shqipe e viteve 90'të; veprimtaria "Poezia e re shqiptare", Venecie
2007 - Relativizimi i mospërputhjes kohë-model në sistemin letrar mes dy Luftrave; rasti Haxhiademi;
seminari XXVI ndërkombëtar për Gjuhësinë, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë (botuar në
përmbledhjen e materialeve)
2007 - Ploja e mbrame e Fatos Lubonjës si shembull i evoluimit të dramatikës në letërsinë shqiptare;
seminari i Parë Ndërkombëtarë i Albanologjisë, Tetovë – Ohër (botuar në përmbledhjen e materialeve)
2008 - "Vox clamantis in deserto" në sistemin letrar shqiptar; pohimi dhe refuzimi; seminari XXVII
ndërkombëtar për Gjuhësinë, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë (botuar në përmbledhjen e
materialeve)
2008 - Pozicioni i letërsisë së përkthyer në sistemin letrar shqiptar pas viteve '90-të; seminari i Dytë
Ndërkombëtarë i Albanologjisë, Tetovë – Ohër (botuar në përmbledhjen e materialeve)
2008 - "Valë mbi valë", si përsiatje filozofike nën petkun e letërsisë së udhëtimit; Konferencë
shkencore ndërkombëtare "Autorët françeskanë në kulturën shqiptare", Universiteti i Tiranës, Fakulteti
i Historisë dhe i Filologjisë (botuar në përmbledhjen e materialeve)
2009- Romani në sistemin letrar shqiptar pas viteve '90-të; seminari XXVIII ndërkombëtar për
Gjuhësinë, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë (botuar në përmbledhjen e materialeve)
2009 - Lasgushi dhe 'Poradeci'; Konferencë shkencore ndërkombëtare "Letërsia dhe qyteti", Universiti
i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë (botuar në përmbledhjen e materialeve).
2009 - Pozicioni i Haxhiademit në sistemin letrar shqiptar mes dy Luftrave; Konferencë shkencore
ndërkombetare "Kongres Kombëtar-Shkollë Kombëtare", Universiteti "Aleksandër Xhuvani"- Elbasan,
Qendra e Studimeve Albanologjike - Tiranë
2010 - Risimi poetik i sistemit letrar shqiptar në vitet '90-të;
seminari XXIX ndërkombëtar për Gjuhësinë, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë (botuar në
përmbledhjen e materialeve)
2010 - Homogjenizimi socrealist në sistemin letrar shqiptar;
Konferencë shkencore ndërkombëtare "Letërsia shqiptare dhe realizmi socialist", Universiti i Tiranës,
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Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë (botuar në përmbledhjen e materialeve)
2010 - "E shkruajtur" në kokë- dështimi i Realizmit socialist dhe i letërsisë së shkruajtur nën diktatin e
saj; Seminari Ndërkombëtar "Pasojat e diktaturës", Fondacioni Konrad Adenauer, Universiteti i Jenës,
Universiteti i Tiranës.
2010 - Lokalja letrare shqiptare në globalizim;
Konferencë shkencore "Globalja dhe Kombëtarja në Letërsinë e Sotme Shqipe", Universiteti "Ismail
Qemali", Vlorë.
2011 - Multiterritorialiteti si tipar i letërsisë shqipe, seminari XXX ndërkombëtar për Gjuhësinë,
Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë.
2011 - Vecori të erotikës në prozën e Fatos Lubonjës," Erotizmi në Letërsinë shqipe" Konferencë
Shkencore ndërkombëtare, Departamenti i Letërsisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i
Tiranës.
2011 - Common components of the poetry of Migjeni and Kërlezha, Konferencë Shkencore
Ndërkombëtare "Languages and Culture", Blagoevgrad – Bullgari.
2011 - Migjeni në sistemin letrar shqiptar mes dy Luftrave, "100 vjet me Migjenin", Konferencë
shkencore, Departamenti i Letërsisë, i F.H.F të U.T, Qendra e Studimeve Albanologjike.
2011 - Vecori të prozës së Dritëro Agollit, "80 vjetori i Dritëro Agollit", Konferencë Shkencore,
Universiteti "Fan Noli" – Korcë.
2011 - Particolarita del sistema letterario albanese durante il romanticismo, botim jubilar me rastin e 70
- vjetorit të prof. Vërban Vëtov. Botim shkencor i Universitetit "Sr. Kirill i Metodi", Velino Tërnovo, 2011,
Bullgari.
2012 - Tipologji të raportit homo poeticus /homo politicus në letërsinë shqipe, Konferencë Shkencore
Departamenti i Letërsisë, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës.
2012 - Asdreni mes poezisë atdhetare dhe modernitetit, Konferencë shkencore, Instituti i Gjuhësisë
dhe i Letërsisë, Qendra e Studimeve Albanologjike.
2014 -Ligjërimi dialogjiko-biblik në 'Ciklin filozofik" të L. Poradecit. Seminari XXXIII ndërkombëtar për
Gjuhësinë, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë.
2014 - Funksioni i lëndës religjioze në sistemin letrar shqiptar mes dy luftrave. Seminari XXXIV
ndërkombëtar për Gjuhësinë, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë.
2015 - Letërsia e dialektit në sistemin letrar shqiptar mes dy Luftrave.
Konferencë Shkencore, "Letërsia shqipe dhe dialektet", Departamenti i Letërsisë, Fakulteti i Historisë
dhe i Filologjisë, Universiteti i Tiranës.
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