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Gjinia femër| Data e lindjes 05.05.1976 | Kombësia shqiptare  

 
 
 

EDUKIMI DHE TRAJNIMET 
 
 

 
 

07.07.2015 

Profesor i Asociuar (Prof. as. dr) 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

Vendimi i Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, UT, nr.  
1274, datë 07.07.2015. (Nr. i regjistrit të KVTA 690) 

 
 

 
2006 - 2011 

Doktor i shkencave (Dr.) 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës 
shqipe 

Shkalla e dytë e studimeve të thelluara pasuniversitare, fusha: Sintaksë 

Tema e doktoratës së mbrojtur: Anafora në gjuhën shqipe 
 

 
 

2003 - 2005 

Master (Ma.) 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës 
shqipe 

Shkalla e parë e studimeve të thelluara pasuniversitare, fusha: Morfologji 

Provime pasuniversitare: Gjuhësi e përgjithshme, Morfologji shqipe, Morfologji 
teorike, Teori fjalëformimi, Gjuhë e huaj (anglisht) 

Tema e mikrotezës së mbrojtur: Sindajshtesat në gjuhën shqipe 
 

 
 

1995-1999 

Mësues i gjuhës dhe i letërsisë për shkollën e mesme 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës 
shqipe 

Dega: Gjuhësi 

Tema e diplomës së mbrojtur: Fjalët pyetëse në gjuhën shqipe 
 
 

EKSPERIENCA E PUNËS 
 

 
 

Dhjetor 2011 – e në vazhdim 

Pedagoge e brendshme 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës 
shqipe 

Lëndët: Sintaksë, Gjuhësi kompjuterike, Kulturë gjuhe, Shqipja për të huajt, 
Shkrim akademik 

 
 

 
2008 – nëntor 2011 

Kërkuese shkencore 

Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë 
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Departamenti i gramatikës historike dhe i gramatikës së sotme 

Fusha: Sintaksë 
 

 
 

Qershor 2004 – 2008 

Kërkuese shkencore 

Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë 

Departamenti i gramatikës dhe i kulturës së gjuhës 

Fusha: Sintaksë 
 

 
 

Tetor 2005 – nëntor 2011 

Pedagoge e jashtme 

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës shqipe, UT 

Lëndët: Sintaksë, Gjuhësi kompjuterike, Informatikë 

 
 

 
Mars 2004 - qershor 2004 

Redaktore letrare  

Qendra e Enciklopedisë Shqiptare, Tiranë 

Redaktimi i Fjalorit enciplopedik shqiptar (FESH)  

 
 

 
Shtator 2000 - gusht 2001 

Asistente 

Drejtoria e Policisë Ndërtimore 

Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Ndërtimit  
 

 
 

Janar 2000 - gusht 2000 

Krijuese artistike 

Studio grafike "Majestik", Tiranë 

Punime grafike, profesionale dhe artistike me kompjuter  

 
 

PUNA SHKENCORE 
 
 
 

BOTIME 

Libra, fjalorë e monografi: 

1. Fjalor i termave të informatikës (anglisht - shqip - anglisht), 3000 terma, Prishtinë, 2010, 
703 f. (bashkautore). 

2. 100 vjet pavarësi e shtetit shqiptar (Dokumente arkivore të akteve zyrtare për 
toponiminë dhe Artikuj periodikësh mbi gjuhën dhe shkollën shqipe), Tiranë, 2012, 225 f. 
(botim i punimit në kuadër të projektit për 100-vjetorin e Pavarësisë: “Dokumente 
arkivore të akteve zyrtare për toponiminë” nga departamenti i Gjuhës, Fakulteti i 
Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë) (bashkautore). 

3. Anafora në gjuhën shqipe, monografi, Shtëpia botuese “Shkronjë pas shkronje”, Tiranë, 
ISBN 978-99956-781-6-6, 2015, 291 f. 

4. Gjuha shqipe 7, Botime shkollore “Albas”, Tiranë, 2016 (në shtyp) (bashkautore). 

5. Fletore pune për gjuhën shqipe 7, Botime shkollore “Albas”, Tiranë, 2016 (në shtyp) 
(bashkautore). 

6. Shqip.al (Metodë e mësimit të shqipes sipas linjave CEFR - libër mësimesh dhe 
ushtrimesh; niveli A2, B1, B2, C2), Fakulteti i Historisë dhe i filologjisë, Departamenti i 
gjuhës shqipe, Tiranë, ISBN 978-9928-171-35-1 (bashkautore). 

 
Artikuj: 

1. “Sintaksa e punëve me shkrim të nxënëseve si reflektim drejt të menduarit kritik dhe të 
nxënit aktiv”, Studime albanologjike, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i 
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Filologjisë, Tiranë, 2015, f. 4-20 (bashkautore). 

2. “Për propozimin e shkrimit me -j të formave të shumësit me bashkëtingëlloren fundore -
nj”, Studime albanologjike, 2014/1, Viti XVII, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë 
dhe i Filologjisë, Tiranë, 2015, f. 123-133. 

3. “Silence in the semantics of expressions and phraseologies in Albanian and Bulgarian 
language”, Списание Езиков свят, бр. 13, кн. 2, 2015, p. 27-33. (coauthor). 

4.  “Vështrim krahasues i toponimeve të ndryshuara në 100 vjet”, Malësia, Mal i Zi, 2015 
(bashkautore). 

5. “Veçori fonetiko-gramatikore në letërkëmbimet e Thimi Mitkos”, Konferenca shkencore 
ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos në 195-vjetorin e lindjes 
Korçë, 2015, f. 147-156 (bashkautore). 

6. “Shqipërimi i gjuhës së teknologjisë informative”, Albanologjia, International Journal of 
Albanology, 1-2/2014. ISSN 1857-9485 (Print) Universiteti Shtetëror i Tetovës, Republika 
e Maqedonisë, f. 134-139. 

7.  “Vështrime të reja për gramatikën e shqipes në veprën e autorëve Newmark, Hubbard 
dhe Prifti”, Seminari XXXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, 
Prishtinë, 2013, f. 151-163 (bashkautore). 

8. “Computer Terminology in Albanian versus Other Languages and the Benefits of Its 
Codification”, Journal of Education and Practice, Amerikë, April, 2014, f. 42-47 
(bashkautore). 

9. “The syntax of written works of pupils as a reflection towards the critical thinking and 
active learning”, Mediterranean Journal of Social Sciences, Journal of Educational and 
Social Research, May 2014, f. 51-60 (bashkautore). 

10.  “Lokalizimi i versioneve të MS Windows-it e MS Office-it dhe “Fjalori i termave të 
informatikës”, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 2014. 

11. “Çështje të terminologjisë së gjuhësisë gjenerative”, Terminologjia në shkencat e 
ligjërimit, Elbasan, 2014, f. 157-163. 

12. “Problematika gjuhësore të shtruara në konferenca të rëndësishme për gjuhën 
standarde”, Gjuha shqipe, 1, Prishtinë, 2013;  Java e Albanologjisë, 2012. 

13. “Ritrajtim i përcaktorit kallëzuesor dhe i kallëzuesit emëror”, Studime filologjike, Tiranë, 
nr. 3-4, 2012, f. 83-93“Aktet zyrtare për ndërhyrje në toponimi gjatë 100 vjetëve”, 
Studime albanologjike, Tiranë, 2012/1, viti XVII, f. 226-232. 

14. “Gjymtyrët e fjalisë në traditën e gramatikave të shqipes”, Seminari XXXI Ndërkombëtar 
për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, tema bosht: “Studimet gjuhësore të 
shqipes (1912 – 2012), Prishtinë, gusht 2012, f. 539-547.  

15. “Siprapashtesat me origjinë greke e latine në gjuhën shqipe”, Gjurmime albanologjike, 
Prishtinë, nr. 41-42/2011-2012, f. 205-219. 

16. “Anaforat vetvetore në rasën emërore”, Theoretical and empirical studies in Albanian 
syntax (Studime teorike dhe empirike në fushën e sintaksës së shqipes, LINCOM 
Studies in Indo-European Linguistics, 2012, p. 25-42. 

17. “Shqipja dhe terminologjia kompjuterike”, Seminari XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, 
Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2010, f. 275-282 (bashkautore). 

18. “Siparashtesat me origjinë greke e latine në gjuhën shqipe”, Gjurmime albanologjike, nr. 
38/2008, f. 209-235. 

19. “Segmentimi automatik i fjalëve të shqipes në morfema”, Seminari XXVII Ndërkombëtar 
për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, gusht 2009, f. 401-410. 

20. “Gjuha e publikimeve zyrtare shqiptare”, Seminari II ndërkombëtar i albanologjisë, 
Tetovë – Ohër, 2009, f. 260-267; Gjuha shqipe, Prishtinë, 28/2010, 1, 25-35. 

21. “Probleme të lokalizimit të termave të teknologjisë informative në shqip”, Seminari I 
ndërkombëtar i albanologjisë, Tetovë – Ohër, 2007, f. 192-203 (bashkautore). 

22. “Probleme të përshtatjes së fjalëve përcaktuese me emrat ambigjenë”, Seminari XXVI 
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2008, f. 377-
388; në revistën Gjuha jonë, nr. 1-4, 2007 (bashkautore). 
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23. “Vëzhgime rreth anaforave në gjuhën shqipe”, Studime filologjike, Tiranë, nr. 3-4, 2007, 
f. 87-110. 

24. “Vështrim mbi përemrat pyetës”, Gjurmime albanologjike, Prishtinë, nr. 37, 2007, f. 23-
41 (bashkautore). 

25. “Probleme të kulturës së gjuhës në përdorimin e shqipes në internet”, Seminari XXV 
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2007, f. 389-
399; në revistën Gjuha jonë, nr. 1-4, 2006. 

26. “Bibliografi e studimeve për Gjon Buzukun”, Buzuku dhe gjuha e tij, Tiranë, 2005, f. 430-
456 (bashkautore) 

27. “Rreth pasqyrimit të fushave terminologjike në “Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe” 
(1980)”, Leksikografia shqipe - Trashëgimi dhe perspektivë, Tiranë, 2005, f. 308-314 
(bashkautore).  

28. “Rreth problemit të sindajshtesave në gjuhën shqipe”, Studime filologjike, Tiranë, nr. 3-4, 
2005, f. 141-159. 

 

Recensione:  
- “Gjuha shqipe, 2002, nr. 1-2, Instituti Albanologjik i Prishtinës” për revistën Gjuha jonë, 

nr. 3-4, 2003 (bashkautore). 

- “Gjuha shqipe, 2003, nr. 1-2, 2004, nr. 1, Instituti Albanologjik i Prishtinës” për revistën 
Gjuha jonë, nr. 1-2, 2004 (bashkautore). 

- “Gjuha shqipe, 2005, nr. 1, 2, 3, Instituti Albanologjik i Prishtinës” për revistën Gjuha 
jonë, nr. 1-4, 2005 (bashkautore). 

- “Gjuha shqipe, 2006, nr. 1, 2, 3, Instituti Albanologjik i Prishtinës” për revistën Gjuha 
jonë, nr. 1-4, 2006  (bashkautore). 

- “Gjuha shqipe, 2007, nr. 1, 2, 3, Instituti Albanologjik i Prishtinës” për revistën Gjuha 
jonë, nr. 1-4, 2007 (bashkautore). 

 
Kronika shkencore: 
- “‘Meshari’ i Gjon Buzukut – gjuha dhe koha e tij”, Studime filologjike, Tiranë, nr. 3-4, 

2005 (bashkautore). 

- “Gjuha shqipe dhe kompjuteri” (kronikë shkencore e veprimtarisë për përurimin e 
softuerëve të fazës së parë të Projektit Gjuha shqipe dhe kompjuteri), Studime 
filologjike, Tiranë, nr. 1-2, 2006. 

- Seminari XXVI ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 
2007 (botuar në nr. 3-4, 2007 të revistës Studime filologjike, Tiranë), f. 225-229 
(bashkautore). 

- Seminari I ndërkombëtar i albanologjisë, Tetovë, 17-22 shtator 2007 (botuar në nr. 3-4, 
2007 të revistës Studime filologjike, Tiranë), f. 229-233 (bashkautore). 

- Simpoziumi III Ndërkombëtar “Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve” (botuar në nr. 1-2, 
2008 të revistës Studime filologjike, Tiranë), f. 216-220 (bashkautore). 

- Seminari XXVII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 
2008 (botuar në nr. 3-4, 2008 të revistës Studime filologjike, Tiranë), f. 205-210. 

- Seminari XXVIII ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, Prishtinë, 
2009 (botuar në nr. 3-4, 2009 të revistës Studime filologjike, Tiranë), f. 208-214 
(bashkautore). 

- Edicioni i parë i veprimtarisë “Ditët e albanologjisë”, dhjetor, 2009 (botuar në nr. 3-4, 
2009 të revistës Studime filologjike, Tiranë), f. 214-217 (bashkautore). 

 
 
 
 

PROJEKTE 
 

- Projekti për Buzukun, në kuadër të ‘vitit’ të Buzukut, veprimtari të cilat u përfshinë në 
vëllimin “Buzuku dhe gjuha e tij”, Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë, Tiranë, 2005.  

- Pjesëmarrje në grupin e ngritur nga Ministria e Arsimit për vlerësimin e teksteve 
parauniversitare (2006-2010). 
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- Punë kërkimore-arkivore pranë bibliotekës së Universitetit Filologjik të Prishtinës, si dhe 
pranë bibliotekës së Institutit Albanologjik, Prishtinë, dhjetor 2005. 

- Projekti “Gjuha shqipe dhe kompjuteri” i organizatës Qendra për Edukim dhe Përparim 
në realizimin e softuerëve: 

a. Lokalizimi i Windows Vista-s në gjuhën shqipe. 
b. Lokalizimi i Windows 7 në gjuhën shqipe. 
c. Lokalizimi i Office-it 2003. 
d. Lokalizimi i Office-it 2007. 
e. Lokalizimi i Office-it 14. 
f. Përgatitja e Fjalorit të termave të informatikës. 
g. Lokalizimi i softuerit Navision për ekonominë. 

- Pjesëmarrje në “Projekt veprimtarish në nderim të 80-vjetorit të lindjes së Noam Çomskit 
dhe të 50-vjetorit të botimit të Syntactic Structures”, (2007-2008). 

- Pjesëmarrje në projektin në kuadër të 100-vjetorit të Pavarësisë: “Dokumente arkivore të 
akteve zyrtare për toponiminë”, organizuar nga departamenti i Gjuhës, Fakulteti i 
Historisë dhe i Filologjisë, Tiranë. 

- Pjesëmarrëse dhe anëtare e grupit në projektin 3-vjeçar, Tempus Project “Developing 
information literacy for lifelong learning and knowledge economy in Western Balkan 
countries”. 

Përgatitja e formularëve të projekteve: 

- Pjesëmarrje në përgatitjen e formularit për projektin “Përhapja e standardit” propozuar  
nga Departamenti i gjuhës shqipe si pjesë e Programit Kombëtar për Kërkim e Zhvillim 
(AKTI) që përfshin edhe përgatitjen e referimeve kryesore të literaturës në lidhje me 
problemin e normës sintaksore (2014). 

- Pjesëmarrje në përgatitjen e formularit për projektin “Studime  gjuhësore, historiko-
krahasimtare dhe etnofolklorike në disa ngulime shqiptare në Bullgari” propozuar  nga 
Departamenti i gjuhës shqipe (2014). 

- Pjesëmarrje në përgatitjen e programit për nivelet B1 dhe B2 për përgatitjen e metodës 
së mësimit të shqipes sipas linjave CEFR, projekt i propozuar  nga Departamenti i 
gjuhës shqipe (2014). 

- Pjesëmarrje në përgatitjen e formularit për projektin “Studime  gjuhësore, historiko-
krahasimtare dhe etnofolklorike në disa ngulime shqiptare në Bullgari” propozuar  nga 
Departamenti i gjuhës shqipe (2015). 

- Pjesëmarrje në grupin e autorëve për hartimin e teksteve të metodës së mësimit të 
shqipes sipas linjave CEFR (libër mësimesh dhe ushtrimesh për secilin nivel - 12 libra), 
projekt i propozuar  nga Departamenti i gjuhës shqipe (dërguar për shtyp). 

 
 
 

KONFERENCA  
DHE  

SEMINARE 
 

1. Prishtinë, 25-26 gusht 2016, Seminari XXXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
Kulturën Shqiptare, tema bosht: “Varietetet e shqipes”, kumtesa: “Analizë gjuhësore e 
shqipes së përdorur në rrjetet sociale, rasti i Facebook-ut ”. 

2. Korçë, 25 dhe 26 mars 2015, Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i 
Filologjisë, Korçë, Konferenca shkencore ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së 
Thimi Mitkos në 195-vjetorin e lindjes, kumtesa “Veçori fonetiko-gramatikore në 
letërkëmbimet e Thimi Mitkos” (bashkautore). 

3. Tiranë, 9 dhjetor 2014, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Konferenca Shkencore: 
Drejtshkrimi i gjuhës shqipe dhe diskutimet e sotme mbi të, kumtesa: “Për propozimin e 
shkrimit me -j të formave të shumësit me bashkëtingëlloren fundore -nj”. 

4. Prishtinë, 29-31 gusht 2014, Instituti Alb-Shkenca; Takimi IX Vjetor Shkencor 
Ndërkombëtar:  Shkenca, faktor i rëndësishëm i zhvillimit të qëndrueshëm shoqëroro-
ekonomik, kumtesa: “Vështirësitë dhe vendosja e standardeve teknike e gjuhësore për 
lokalizimin e softuerëve” [Difficulties and setting of technical and language standards in 
software localization] (bashkautore). 

5. Blaveograd, 24-26 of April 2014, International University Seminar of Balkan Studies and 
Specialization XXIII, International Round Table: Silence on the Balkan, kumtesa: 
“Silence in semantics of expressions and phraseologies in Albanian and Bulgarian 
language” (bashkautore). 

6. Tiranë, 1 nëntor 2013, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Konferenca Shkencore 
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Ndërkombëtare: Komunikimi ndëretnik në Ballkan, kumtesa: “Dukuritë tipike të të 
folmeve arvanite në Antologjinë e këngëve arvanite të Thanasis” (bashkautore). 

7. Tetovë, 26-27 shtator 2013, Seminari VII ndërkombëtar i albanologjisë, tema bosht: 
“Gjuha shqipe dhe kontaktet e saj me gjuhët e tjera sot”, kumtesa: “’Shqipërimi’ i gjuhës 
së teknologjisë informative” (bashkautore). 

8. Prishtinë, 29-30 gusht 2013, Seminari XXXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
Kulturën Shqiptare, tema bosht: “Studiuesit e huaj për shqipen në pjesën e dytë të shek. 
XX”, kumtesa: “Vështrime të reja për gramatikën e shqipes në veprën e 
autorëve Newmark, Hubbard dhe Prifti” (bashkautore). 

9. Prishtinë, 7-8 qershor 2013, Tryeza shkencore: Kultura e gjuhës në mediet tona – arritje 
dhe probleme aktuale, kumtesa: “Shmangie nga përdorimi normativ i përemrave lidhorë 
të caktuar në gjuhën e medias”. 

10. Prishtinë, 7-8 dhjetor 2012, Konferencë shkencore:  Dyzet vjet të shqipes standarde – 
arritje dhe probleme aktuale, kumtesa: “Problematika gjuhësore të shtruara në 
konferenca të rëndësishme për gjuhën standarde”. 

11. Shkodër, 16 nëntor 2012, Konferenca shkencore ndërkombëtare: Pavarësia e 
Shqipërisë dhe albanologjia, kumtesa: “Format e pashtjelluara të foljes në studimet për 
shqipen”. 

12. Tiranë, 13.11.2012, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Konferenca shkencore: Gjuha 
shqipe në 100 vjet shtet shqiptar, kumtesa: “Aktet zyrtare për ndërhyrje në toponimi 
gjatë 100 vjetëve”. 

13. Tetovë, 1.11.2012, Konferenca shkencore: Zhvillimet historike, politike-shoqërore, 
gjuhësore dhe kulturore te shqiptarët, gjatë viteve 1912-2001, kumtesa: “Vështrim 
krahasues i toponimeve të ndryshuara në 100 vjet” (bashkautore). 

14. Prishtinë, 24-25 gusht 2012, Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
Kulturën Shqiptare, tema bosht: “Studimet gjuhësore të shqipes (1912 – 2012), 
kumtesa: “Gjymtyrët e fjalisë në traditën e gramatikave të shqipes”. 

15. Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan, 25 maj 2012, Konferenca shkencore ndërkombëtare: 
Kostaq Cipo – personalitet i gjuhësisë shqiptare, kumtesa: "Konceptet sintaksore dhe 
termat për to në sintaksën e Cipos". 

16. Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan, 13 mars 2012, Konferenca shkencore ndërkombëtare: 
Terminologjia në shkencat e ligjërimit, kumtesa: “Çështje të terminologjisë së gjuhësisë 
gjenerative”. 

17. Prishtinë, 27 maj 2011, tryezë shkencore: Gjuha shqipe dhe kompjuteri, kumtesa: 
“Lokalizimi i versioneve të MS Windows-it e MS Office-it dhe “Fjalori i termave të 
informatikës” – arritje e shqipes përkrah gjuhëve të tjera”. 

18. Tiranë, 24 shtator 2010, Konferenca shkencore: Martin Camaj në kulturën shqiptare (në 
85-vjetorin e lindjes), kumtesa:  “Format e pashtjelluara të foljes në gramatikën e M. 
Camajt dhe në prozën e tij” (bashkautore). 

19. Prishtinë, gusht 2010, Seminari XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 
Shqiptare, kumtesa: “Shqipja dhe terminologjia kompjuterike” (bashkautore). 

20. Prishtinë, gusht 2009, Seminari XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
Kulturën Shqiptare, kumtesa: “Vështirësi gjuhësore të kalimit nga gjuha e shkruar në të 
folurën te fëmijët”. 

21. Tetovë – Ohër, shtator 2008, Seminari ndërkombëtar i albanologjisë, kumtesa: “Gjuha e 
publikimeve zyrtare shqiptare”. 

22. Prishtinë, gusht 2008, Seminari XXVII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 
Shqiptare, kumtesa: “Segmentimi automatik i fjalëve të shqipes në morfema”. 

23. Tetovë, prill 2008, Simpoziumi  III shkencor ndërkombëtar (tema bosht: Gjuha  dhe  
letërsia  arbëreshe), kumtesa: “Vëzhgime rreth veçorive fonologjike e morfologjike të të 
folmes së Horës së Arbëreshëve në fjalorin arbërisht-italisht të Horës së Arbëreshëvet të 
Gaetano Gerbinos”. 

24. Tetovë – Ohër, shtator 2007, Seminari ndërkombëtar i albanologjisë, kumtesa: 
“Probleme të lokalizimit të termave të teknologjisë informative në shqip” (bashkautore). 

25. Prishtinë, gusht 2007, Seminari XXVI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 
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Shqiptare, kumtesa: “Probleme të përshtatjes së fjalëve përcaktuese me emrat 
ambigjenë” (bashkautore). 

26. Prishtinë, gusht 2006, Seminari XXV Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën 
Shqiptare, kumtesa: “Probleme të kulturës së gjuhës në përdorimin e shqipes në 
internet”. 

27. Tiranë, nëntor 2004, Konferenca shkencore ndërkombëtare: Leksikografia shqipe. 
Trashëgimi dhe perspektivë, kumtesa: “Rreth pasqyrimit të fushave terminologjike në 
“Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe” (1980)” (bashkautore). 

 
 
 

ANËTARËSIME 
 

Anëtare në Grupin e drejtshkrimit të Këshillit Ndërakademik për Gjuhën Shqipe 
(KNGjSh) 

Anëtare në Institutin Alb-Shkenca 
 
 

AFTËSI PERSONALE 
 
 

 

 

 

Gjuha amtare Shqipe 
  

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT  TË FOLURIT TË SHKRUARIT 

Dëgjim  Lexim  Ndërveprim folës   Prodhim folës   

Anglisht  C2 C2 C1 C1 C1 

Italisht C1 C1 B2 B2 B2 

Gjermanisht A2 A2 A1 A1 A1 

 Nivelet e njohjes së gjuhës: A1/A2: Përdorues  bazik - B1/B2: Përdorues i pavarur - C1/C2 Përdorues i mirë 

 
Njohuri kompjuterike 

Windows '98-2000-XP-Vista, Windows 7, Office 2003-XP-2007, 2010, 2013, Photoshop, Excel, 
PowerPoint, PageMaker, AutoCAD, Corel Draw, Concordance, AbbyyFineReader, LocStudio, Trados,
Internet, E-mail etj. 

Detyra të tjera organizative  - Redaktore e revistës Studime filologjike, Tiranë (2007-2011) 

- Përgatitje për botim dhe përkujdesje grafike të: 

a. Përmbledhjes së konferencës shkencore: Leksikografia shqipe - trashëgimi dhe 
perspektivë, Tiranë, 2005; 

b. Revistës Gjuha jonë, 2003-2005. 
c. Vëllimit Buzuku dhe gjuha e tij, Tiranë, 2005. 
d. Revistës Studime filologjike, Tiranë nr. 2006-2009. 
e. Përmbledhjes Vepra themelore ne Albanologji, Tiranë, 2009. 
f. Përmbledhjes së konferencës shkencore: Shqipja në etapën e sotme:Politikat e

përmirësimit dhe të pasurimit të standardit, Tiranë, 2011, 622 f. 
g. Veprës Periudha hipotetike në gjuhën shqipe të autorit Maximilian Lambertz, Tiranë, 2011,

332 f. 
h. Veprës Midis Drinit dhe Vjosës (Përralla nga Shqiptëria) të autorit Maximilian Lambertz, 

Tiranë, 2011, 124 f. 
i. Veprës Maximilian Lambertz dhe “Posta e Shqypniës”, QSA, Tiranë, 2011, 164 f. 

- Përgatitje e materialit për diskutim të grupit të drejtshkrimit për mbledhjen e Këshillit
Ndërakademik të Gjuhës Shqipe, në Prishtinë, dhjetor 2005. 

- Përgatitje e materialit për diskutim të grupit të drejtshkrimit për mbledhjen e Këshillit
Ndërakademik të Gjuhës Shqipe, në Tiranë, mars 2013. 

- Përgatitje e materialit për diskutim të Grupit për probleme të gjuhës së administratës për 
mbledhjen e Këshillit Ndërakademik të Gjuhës Shqipe, Tiranë, 2015. (Mbi një udhëzues 
për hartimin e akteve administrative). 

- Redaktore letrare në shtëpinë botuese “Albas”, Tiranë. 
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