
   Curriculum Vitae  Kledi Satka (Shegani) 

 

  Faqe 1 / 6  

TË DHËNA PERSONALE Kledi Satka (Shegani) 
 

  

  Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 1001 Tiranë (Shqipëri)  

kshegani@yahoo.com 
 

   0355692238076 

Gjinia femër| Data e lindjes 27.05.1973 | Kombësia shqiptare  

 

 
 

EDUKIMI DHE TRAJNIMET   

 
 

 
 

28.05.2015 

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.  
1226, datë 29.05.2015. (Nr. i regjistrit të KVTA 647) 

 
 

 
17.11.2009 

Doktor i shkencave (Dr.) 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës 
shqipe 

Fusha: Sociolinguistike 
Tema e doktoratës së mbrojtur: “Mosha si ndryshor sociolinguistic nga baby talk te 
peer group” 

 
 

 
2001 - 2002 

Master (Ma.) 
 
Studimet Pasuniversitare në shkollën “Studime Europiane” me diplomën e studimeve të thelluara. 
 

 
 

1991-1995 

Mësues i gjuhës dhe i letërsisë për shkollën e mesme 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës 
shqipe 

Tema e diplomës së mbrojtur: Gjinorja pasuese te Buzuku dhe Bogdani 

 
 

EKSPERIENCA E PUNËS   

 
 

 
Tetor 2008 – e në vazhdim 

Pedagoge e brendshme 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës 
shqipe 

Lëndët: Sociolinguistikë, Gjuhë shqipe për të huajt 

 
 

 
Nëntor  2000 – tetor 2008 

Pëgjegjëse e Bibliotekave të Universitetit të Tiranës 
Rektorati i Universitetit të Tiranës 
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1995 – 1998 

Gazetare 
Agjensia Telegrafike Shqiptare 

 

 
 

Tetor  2005 –  2008 

Pedagoge e jashtme 
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i gjuhës shqipe, UT 

Lënda: Morfologji e Gjuhës shqipe 

 
 
 

PUNA SHKENCORE   

 
 
 

BOTIME 
Libra, fjalorë e monografi: 
           Botim i monografisё “Identitet përmes gjuhës”( Nga fëmijëria në adoleshencë), Shtëpia 
Botuese OMSCA-1. Shkurt 2015   
            

Shqip.al  Metodë e mësimit të shqipes sipas linjave CEFR - libër mësimesh dhe 
ushtrimesh; niveli  A1,A2, B2, C2), Fakulteti i Historisë dhe i filologjisë, Departamenti i 
gjuhës shqipe, Tiranë, ISBN 978-9928-171-35-1 (në shtyp) (bashkautore). 

 
Artikuj: 

1. “Gjuha e fëmijëve, problem me rëndësi të veçantë gjuhësore”, Buletini i Universitetit të 
Shkodrës, 2006 

2. “Nga gjuha e folur në gjuhën e shkruar…. gjetja e shtegut të duhur”, “Kërkime 
Universitare” Universiteti “Eqerem Çabej” Nr, 17, 2007. 

3. “ Gjuha e adoleshentëve një sjellje e kodifikuar emotive”. Buletini Shkencor i Universitetit 
të Elbasanit “Aleksandër Xhuvani” 1/2008.  

4. ”Fjala e parë, bota që po zgjohet….. nga “ma-ma” tek…. “kontinente” 2/2008. “Gjuha 
shqipe” , organ i Institutit Albanologjik të Prishtinës. 

 
5.  “Ndikimi i televizionit dhe prirjet e gjuhës fëminore”.  Seminari XXVII Ndërkombëtar për 

Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, gusht 2009  

6. ”Gjuha e fëmijëve përballë informacionit global”. ”, Seminari XXIX Ndërkombëtar për 
Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, gusht 2010  

7. “Gramatika e shqipes dhe gjuha shqipe 2, 3”.  Seminari XXX Ndërkombëtar për 
Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, gusht 2011,   

8.  “  Gjuha standarde dhe dialektet, bashkëjetesë me kushte apo bashkëpunim”.   
Konferenca    “Gjuha standarde dhe dialektet”, Universiteti i Tiranёs, 24 tetor 2011 

9.  “Çështje të terminologjisë në gjuhën e medias”, Terminologjia në shkencat e 
ligjërimit, Elbasan, 2014. 

10. "Kontributi i gjuhëtarëve lidhur me huazimet turke në gjuhën shqipe, Konferenca 
Ndërkombëtare në gjuhë dhe letërsi “Aspektet e Përbashkëta në Kulturën Turke dhe 
Shqiptare”, 25-26 Maj 2012, Universiteti Beder , Tiranë 

11. "Mesazhe gjuhësore të publicistikës së Nolit, realitete përmes historisë", 
Konferencë shkencore ndërkombëtare në Universitetin e Korçës “Fan S. Noli 
në 130-vjetorin e lindjes, Korçë 30-31 maj 2012 

 
12. “Kontributi i Francesko Altimarit në studimin e shqipes”, Seminari XXXII Ndërkombëtar 
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për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2013. 

13. “Poezia për gjuhën shqipe, si veçori e krijimtarisë së autorëve të Rilindjes, konferencën 
VII-të shkencore ndërkombëtare Nga Pavarësia deri sot”, organizuar nga Universiteti 
Europian i Tetovës, 23 nëntor 2012, Tetovë, Maqedoni. 

14. Gjimnazi “Zosimea” dhe roli i tij në përhapjen e ideve iluministe të kohës, në 
konferencën ndërkombëtare: Modern greek enlightenment and albanian 
renaissance” Iluminizmi neohelenik dhe Rlindja Shqiptare”. Tiranë, më 
26.03.2013. 

15. “Aspekte të marrëdhënieve të shqipes me gjuhët e Ballkanit “në konferencën 
ndërkombëtare me temë: ”Komunikimi ndëretnik në Ballkan”, nëntor 2013 në Tiranë. 

16. Chronological overview of Islamic vocabulary in the dictionaries of albanian 
language.(Problems and necessity), më 24-25 prill 2014 

17. ”Linguistic contexts and contacts in infantile discourse”, në bashkëautorësi në revistën me 
faktor impakti:”Academic Journal of Interdisiplinary studies”, volu.4.No.1, S.1 March 
2015. 

18. Formation of linguistic kulture of pupils by working with vocabolary” në 
bashkautorësi, në revistën me faktor impakti :”Journal of Educational and Social 
Research”, Vol.5, No.1, S.1, April 2015 

19.  “Vështrime leksikore në veprën e Thimi Mitkos”, Konferenca shkencore 
ndërkombëtare kushtuar jetës dhe veprës së Thimi Mitkos në 195-vjetorin 
e lindjes Korçë,2015                                                                                                                          
21. “Koha kërkon të flasë arbërisht” ,  botuar në Jeta arbëreshe nr. 81, viti/ anno 
XV, janar-theristì/gennaio-giugno 2016  (bashkautore)     

 
 

  
 
 
 
 

PROJEKTE 
 

- 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. 

- 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 programit për nivelet A1 dhe A2 për përgatitjen e 
metodës së mësimit të shqipes sipas linjave CEFR, projekt i propozuar  nga 
Departamenti i gjuhës shqipe (2014). 

- 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. Pjesёmarrje nё Seminarin XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
Kulturën Shqiptare, kumtesa: “Ndikimi i televizionit dhe prirjet e gjuhës fëminore”. 
Prishtinë, gusht 2009, 

2. Pjesёmarrje nё Seminarin XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
Kulturën Shqiptare, kumtesa: “Gjuha e fëmijëve përballë informacionit global”. 
Prishtinë, gusht 2010, 

3. Pjesёmarrje nё Konferencën shkencore për nder të prof.Mahir Domit”, “Mahir 
Domi , personalitet i gjuhësisë shqiptare” Universiteti i Elbasanit, 7 dhjetor 2010. 

4. Pjesёmarrje nё Seminarin XXX  Ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën 
shqiptare, 26-27 gusht 2011, Universiteti i Prishtinёs, Kosovё: “Gramatika e shqipes 
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dhe gjuha shqipe 2, 3”. 

5. Pjesёmarrje nё Konferencёn shkencore “Gjuha standarde dhe dialektet”, 
Universiteti i Tiranёs, 24 tetor 2011 kam referuar kumtesën “Gjuha standarde dhe 
dialektet, bashkëjetesë me kushte apo bashkëpunim”. 

6. Pjesёmarrje nё Konferencёn shkencore ndërkombëtare: Terminologjia në 
shkencat e ligjërimit, kumtesa: “Çështje të terminologjisë në gjuhën e medias”. 
Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan, 13 mars 2012 

7. Pjesёmarrje nё Konferencёn e parë ndërkombëtare tё studimeve greko-shqiptare: 
“First international conference of albanian-greek studies” “Albanian-Greek Linguistic 
and Cultural studies:Achievements and perspektives”më 24-15 mars 2012 me 
posterin “Aleksandër Xhuvani dhe filologjia greke”. 

8. Pjesёmarrje nё Konferencёn Ndërkombëtare në gjuhë dhe letërsi “Aspektet e 
Përbashkëta në Kulturën Turke dhe Shqiptare”, 25-26 Maj 2012, Universiteti Beder , 
Tiranë. Pjesëmarrje me kumtesën "Kontributi i gjuhëtarëve lidhur me huazimet turke 
në gjuhën shqipe". 

9. Pjesёmarrje nё Konferencën shkencore ndërkombëtare në Universitetin e Korçës 
“Fan S. Noli në 130-vjetorin e lindjes” kumtesë me temë: "Mesazhe gjuhësore të 
publicistikës së Nolit, realitete përmes historisë", Korçë 30-31 maj 2012 

10. Pjesёmarrje nё Konferencёn shkencore ndërkombëtare: Kostaq Cipo – 
personalitet i gjuhësisë shqiptare, kumtesa: " Kontributi gjuhësor dhe 
pedagogjik i prof.Kostaq Cipos ". Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan, 25 maj 
2012, 

11. Pjesёmarrje nё Seminarin XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
Kulturën Shqiptare, tema bosht: “Studimet gjuhësore të shqipes (1912 – 2012), 
kumtesa: “Aleksandër Xhuvani dhe kontributi i tij në gjuhësinë shqiptare”. Prishtinë, 
24-25 gusht 2012, 

12. Pjesëmarrje në Konferencën:”Zhvillime historike, politike-shoqërore, gjuhësore dhe 
kulturore te shqiptarët gjatë viteve 1912-2012” në Universitetin Shtetëror të Tetovës 
me kumtesën: “Kontributi i Eqrem Çabejt në fushën e Albanologjisë” në datën 1 
nëntor 2012. 

13. Pjesёmarrje nё Konferencёn shkencore: “Gjuha shqipe në 100 vjet shtet 
shqiptar, kumtesa: “Çështje të gjuhës shqipe te “Flamuri” dhe “Trumbeta e Krujës” , 
Tiranë, 13.11.2012, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

14. Pjesёmarrje nё Akademinë solemne në 40-vjetorin e Kongresit të Drejtshkrimit të 
Gjuhës Shqipe më 16 -17 nëntor 2012 me temën: “Kongresi i Drejtshkrimit të 
Gjuhës Shqipe dhe probleme të drejtshkrimit të shqipes sot”. 

15. Pjesëmarrje në konferencën VII-të shkencore ndërkombëtare Nga Pavarësia deri 
sot”, organizuar nga Universiteti Europian i Tetovës me kumtesën: “Poezia për 
gjuhën shqipe, si veçori e krijimtarisë së autorëve të Rilindjes” më 23 nëntor 2012, 
Tetovë, Maqedoni. 

16. Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare:” Modern greek enlightenment and 
albanian renaissance” Iluminizmi neohelenik dhe Rlindja Shqiptare”. Kam referuar 
temën:”Gjimnazi “Zosimea” dhe roli i tij në përhapjen e ideve iluministe të kohës”, më 
26.03.2013. 

17. Pjesёmarrje nё Seminarin XXXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe 
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Kulturën Shqiptare, tema bosht: “Studiuesit e huaj për shqipen në pjesën e 
dytë të shek. XX”, kumtesa: “Kontributi i Francesko Altimarit në studimin e 
shqipes”. 

18. Pjesёmarrje nё Konferencёn Shkencore Ndërkombëtare: “Komunikimi 
ndëretnik në Ballkan, kumtesa: “Aspekte të marrëdhënieve të shqipes me gjuhët e 
Ballkanit” Tiranë, 1 nëntor 2013, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

19. Pjesëmarrje me kumtesë në Konferencën e tretë të shkencave të edukimit, “ 3 rd 
International Conference on Educational Sciences “, organizuar nga Universiteti 
Beder. Kam marrë pjesë si bashkautore me kumtesën, e cila është botuar në revistë 
me faktor impakti:”Chronological overview of Islamic vocabulary in the dictionaries of 
albanian language.(Problems and necessity), më 24-25 prill 2014. 

20. Pjesёmarrje nё Konferencёn Shkencore: Drejtshkrimi i gjuhës shqipe dhe 
diskutimet e sotme mbi të, kumtesa: “Terminologjia e huaj dhe çështje të 
drejtshkrimit të shqipes”, Tiranë, 9 dhjetor 2014, Fakulteti i Historisë dhe i 
Filologjisë. 

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

22. Pjesëmarrje në konferencen e dytë të studimeve greko-shqiptare “Përmasa 
diakronike dhe sinkronike të ndërveprimit gjuhësor dhe kulturor midis shqiptarëve dhe 
grekëve”, 27-28 mars 2015 me kumtesën (bashkautorësi) :” Huazimet greke në 
Fjalorin e përmbledhjes folklorike «Bleta Shqyptare» të Thimi Mitkos.” 

 
 
 

ANËTARËSIME 
 

 
 
 

AFTËSI PERSONALE 
 

 
 

Aftёsi pёr tё punuar nё grup,  pёr tё bashkёpunuar dhe realizuar projekte dhe programe tё 
ndryshme. Aftesi te mira komunikuese,kёrkimore dhe kulturore. Fleksibilitet nё punë 
ekipore. Aftësi për të realizuar detyrat brenda afateve kohore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

Gjuha amtare Shqipe 
  

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT  TË FOLURIT TË SHKRUARIT 

Dëgjim  Lexim  Ndërveprim folës   Prodhim folës   

Anglisht  B2 B2 B2 B2 B2 

Italisht C1 C1 C1 C1 C1 

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

Windows '98-2000-XP-Vista, Windows 7, Office 2003-XP-2007, 2010, 2013, Excel, PowerPoint, ,. 

Detyra të tjera organizative  -  


