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INFORMACION PERSONAL MERITA KOKA KARAGUNI 
 

  
 
 

meri_99_2000@yahoo.com 
 

 

Gjinia : Femer|   Data e lindjes:04.01.1969|   Kombësia: Shqiptare 

 
 

 
 

EDUKIMI DHE TRAJNIMET  

 
 
29.06.2011 
 

Profesor i asociuar 
FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË/UNIVERSITETI I TIRANËS  
(Nr.i regjistrit të KVTA: 183) 
Titullare  dhe hartuese e programeve mësimore në lëndët: Gjeografi urbane/ Gjeografi sociale urbane/Metodat e 
kërkimit social-ekonomik empirik/Menaxhimi i hapësirës urbane në Shqipëri/Metodika e mësimdhënies në 
gjeografi/ hartimi dhe vlerësimi i testeve në lëndën e gjeografisë. Udhëheqje disertacionesh dhe diplomash të 
cikleve të ndryshme; botime dhe pjesëmarrje në projekte dhe studime shkencore kombëtare e ndërkombëtare, etj. 

26.01.2005 Doktor i Shkencave Gjeografike 
FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË/UNIVERSITETI I TIRANËS (Nr. i diplomës:167) 
Gjeografia e zhvillimeve demo-ekonomike e sociale të qytetit të Tiranës 

1998-2000 Shkolla pasuniveristare ( SHPU)  
FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË/UNIVERSITETI I TIRANËS 
Diplome e studimeve te thelluara pasuniversitare, Nr. i regjistrit 32 
Urbanizimi dhe migrimi-koncepte dhe profile nga qyteti i Tiranës 

1996 
 

Kualifikim pasuniversitar  
Advanced Certificate in Teaching 
PACE UNIVERSITY, New York, SHBA 
Studime semestrale ne fushën e metodologjisë së mësimdhënies 

1995 
 

Kualifikim pasuniversitar  
UNIVERSITY OF LEEDS/SCHOOL OF GEOGRAPHY 
Drejtimi: Gjeografi urbane:Analiza e popullsisë/ Vlerësim i IT/  Hulumtim dhe përdorim i bibliografisë 
bibliotekare  

1991-1994 
 

Kualifikim pasuniversitar 
UNVERSITETI I TIRANËS 
Mbrojtje provimesh parauniversitare ne 7 disiplina: Hyrje në mikroekonomi/ Hyrje në makroekonomi/ Gjeografi 
ekonomike e përgjithshme/Hyrje në gjeografinë ekonomike/ Gjeografi urbane/Gjuhe angleze/ Gjuhe ruse. 

1987-1991 
 

Diplomë e studimeve universitare 
“Mësues i shkollës së  mesme me specialitet të parë gjeografi  dhe  të dytë histori“ (Nr. i diplomës:4287- B) 
FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË/UNIVERSITETI I TIRANËS/ DEPARTAMENTI I 
GJEOGRAFISË 
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EKSPERIENCA E PUNËS 

 
 
 
 
 
 
 

 
1991 e në vazhdim 
 

 
Pedagoge me kohë të plotë 
DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË/FHF/UT 

 
POZICIONE DREJTUESE/ ADMINISTRATIVE   

 

 
2011 e në vazhdim 
 

 
Kryetare e Komisionit të Çertifikimit të Provimeve të Shtetit (drejtimi-Gjeografi) pranë AKP (Agjensia 
Kombëtare e Provimeve të Shtetit) 
Detyrat:  organizim i procesit të parapërgatitjes të provimit të shtetitnëaspektin përmbajtjesordhe mbikëqyrje  e 
procesit të zhvillimit të provimit në krye të komisionit. 

2009 e në vazhdim Koordinatore e MPM 
DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË/FHF/UT 
Detyrat: Organizim, mbikëqyrje dhe menaxhim i situatave të ndryshme të krijuara gjatë  procesit mësimor në  
studimet e ciklit të dytë, MPM-Gjeografi 

PUNA SHKENCORE  

 
Botimet    
 Monografi  dhe tekste mësimore universitare 

2008 KARAGUNI. M.: “Gjeografia urbane”, (në proces) 

2008 TRANDAFILI,G.,KARAGUNI,M.: “Didaktika e gjeografisë”,  (tekst mesimor)ISBN:978-99943-43-92-8 

2005 TRANDAFILI,G.,KARAGUNI,M.: “Metodika e gjeografisë”,  (tekst mesimor) 
2005 KARAGUNI,M.,DUMANI,B.: “Tirana-reliev demo-ekonomik e social”, (studim monografik) 
  

Tekste mësimore parauniversitare: 
2011 DRACI, B; QIRJAZI. P; DOKA, Dh; KARAGUNI ( KOKA), M:”Gjeografia e problemeve  globale”,IDEART 

/ ISBN: 978-9928-128-04-1 
2009 DRACI,B.;DOKA,DH.;KARAGUNI,M. - Fletore pune-Gjeografia 8 - PEGI 
2008/2009 DRACI,B.;DOKA,DH.;KARAGUNI,M. -  Gjeografia 8  - PEGIISBN:978-99956-28-06-2 

  
Artikuj shkencorë të botuar brenda vendit 

2016 Migrimi dhe tiparet e tij në qytetin e Tiranës-Revista shkencore-kulturore “Perla”, 2016( në proces) 
2016 Karakteristika të zhvillimit të sistemit urban në Shqipëri -Revista shkencore-kulturore “Perla”, 2016( në proces) 
2016 Perceptime dhe analiza konkrete mbi ndikimin e infrastrukturës së transportit në zhvillimin e turizmit në 

Sarandë- Studime Albanologjike(në bashkautorësi-autor i dytë)( në proces) 
2015 Konceptime teorike dhe eksperienca praktike  mbi ripërdorimin e hapësirave ish –industriale për një zhvillim të 

qëndrueshëm – Sfidat e zhvillimit të qëndrueshëm në Mallakastër,ISBN: 978-9928-160-42-3, Ballsh 
2014 Tendenca zhvillimore të qyteteve të vogla bregdetare (në bashkautorësi- autor i parë)-Studime 

Albanologjike.2014/4,viti XIX,ISSN:2304-3828, Tiranë 
2012 Hapësira urbane shqiptare në harkun  kohor të një shekulli(në bashkautorësi- autor i parë)- - Studime 

Albanologjike, 2012/4, viti XVIIISBN:978-99956-3797-2 
2012 Diferencime rajonale në zhvillimin e arsimit në Shqipëri ( në bashkautorësi- autor i dytë) -  Sfida e zhvillimit 

rajonal në Shqipëri dhe eksperienca gjermane 
2012 Roli i turizmit në zhvillimin e qëndrueshëm urban( në bashkautorësi- autor i dytë)   -  International journal of 

tourism policy- ISSN: 2038-9450 
2011 Tkurrja e qytezave malore dhe alternativat e zhvillimit  - Studime albanologjike IV, viti XVI/ 2011 

2010 Domosdoshmëria e planifikimit vizionar urban përballë tensioneve urbane -  Studime albanologjike, viti XIV/4 
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2009 Zhvillimi i qëndrueshëm urban dhe Shqipëria urbane -  Studime albanologjike,viti XIV/4:ISBN:978-99943-50-53-7  

2009 Migrimet shqiptare në botë. Rasti i komunitetit Shqiptaro – amerikan  (Aspekte gjeografike studimi)(në 
bashkëautorësi)  -  Studime albanologjike, viti XIV /4 - ISBN:978-99943-50-53-7  

2009 Urbanizimi dhe mjedisi –për:Paketa e gjelbër - REC- Qendra rajonale e mjedisit 

2008 Tirana në vorbullën e transformimeve shumëpërmasore - Studime albanologjike, viti XIII/ISBN:978-99956-3344-8 

2008 Developments in Tirana- thoughts on some challenges ( në bashkautorësi- autor i dytë) -  International 
conference of economic and social challenges, ISBN:978-99943-45-94-6 

2005 Sistemika e zhvillimeve në Tiranë ( në bashkautorësi- autor i dytë)-  Ekonomia dhe tranzicioni, nr.1 (42) 

2005 Rinohet apo moshohet popullsia e qytetit të Tiranës?( në bashkautorësi- autor i parë) -  Studime gjeografike 15  

2005 Transformimi i hapsirës industriale  në  rajonin e Tiranës ( në bashkëautorësi) - Studime gjeografike 17 

2004 Që zhvillimi t’u përkasë të gjithëve( në bashkëautorësi)  -  Ekonomia dhe tranzicioni/vitiXI,nr.3-4 (41) 9 ( në 
bashkëautorësi) 

2003 Koncepte mbi procesin e urbanizimit, sistemet urbane e tipat e rajoneve të urbanizuar - Modul trajnimi(autor i 
vetëm) 

2002 Urbanizimi, migrimi dhe politikat e rishpërndarjes së popullsisë  - Kurrikula dhe shkolla(autor i vetëm) 

2002 Tirana në evoluimin e saj hapësinor –Studime albanologjike/ Viti VII (8),2002/1(në bashkëautorësi-autor i parë) 

2001 Tirana metropol !?  -  Studime albanologjike / Viti VI (7) -2001/1(autor i vetëm) 

2000 Veçoritë e procesit të urbanizimit në Shqipëri -  Studime gjeografike /Nr.13(autor i vetëm) 

1999 Disa kritere që duhen mbajtur parasysh në hartimin e testeve - Studime Albanologjike/ vitiIV(5),1999/1(autor i 
vetëm) 

1997 Ndikimi i urbanizimit në mjedisin natyror -  Studime Gjeografike/ Nr. 10(autor i vetëm) 

1996 Roli i motivimit në edukimin e nxënësve  - Gazeta “Mësuesi(autor i vetëm) 

1995 Eksodi rural dhe rritja urbane  - Studime gjeografike/ Nr.6 (autor i vetëm) 
  

Artikuj shkencorë të botuar jashtë vendit: 
2010 DOKA,DH./KARAGUNI,M. (2010): Albania’s economic and regional developments during transition period 

(1990-2008),   Balkán Füzetek no.9, Pésc-Hungari - ISBN 978-963-642-335-3/ISSN 1588-6557  

2009 KOKA(KARAGUNI),M.(2009) Sustainable development and survival challenge  
JEPE- Journal of Environmental Protection and Ecology, Selanik- Greqi-ISSN 1311-506 

2005 BECKER,H./ GÖLER,D./ DOKA,Dh./ KARAGUNI,M.   (2005):   Informelles Wohnen                                            
in aufgelassenen Kombinaten. (Banimi ilegal në kombinatet e braktisura). EUROPA REGIONAL- ISSN 0943-
7142, Leibniz – Gjermani 

2003 HELLER, W., DOKA, Dh., KOKA, M.(2003): Abëanderungsraum Albanien – Zuwanderungsziel -Tirana  
(Hapësira e migrimit në Shqipëri – Tirana si qëllim i ardhjeve). në: “Praxis Kultur- und  Sozialgeographie“, 
 Botim i Institutit të Gjeografisë-ISBN: 3-935024-68-1/ISSN:0934-716X/ Potsdam-Gjermani 

2002 BECKER, H., GÖLER, D.,  BERXHOLI, A., DOKA, Dh., KARAGUNI, M., YZEIRI, E.(2002):  
Transformation industrieller Standorte in der Stadtregion Tirana (Transformimi industrial në rajonin e qytetit  
të Tiranës). EUROPA REGIONAL, Nr. 1/2002- ISSN:0943-7142/ Leipzig – Gjermani 

Projektet dhe studimet 
 
2010 REC/SECTOR/ANEP - Hartimi i një projekti konkret  për një rrjet organikisht të ndërlidhur pistash  

bicikletash në Tiranë Finalizuar në botimin:Hartimi i një projekti konkret  për një rrjetorganikisht të  
ndërlidhur pistash bicikletash në Tiranë. Bashkëpunëtore 

2009 REC - Education  for sustainable development at secondary schools:beyond pyloting the “GREEN  
PACK ALBANIA” in basic education system”- Finalizuar në botimin : Green Pack Albania.  
Ekspert lokal trainues. 

2007-2008 DAAD - Graduated school Bamberg – Belgrade- Tirana in the framework of Geographical research  
and teaching Network SEE. Finalizuar me botimin: Regional studies in South Eastern Europe/ 
Department of geographyUniversity of Bamberg 
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200-2003 DAAD -Reformimi i mësimdhënies së gjeografisë nëpërmjet ngritjes së drejtimit të gjeoiformatikes 
dhe lidhjes më të mirë të teorisë me praktikën/ The reformation of teaching in geography through 
creation of Geoinformatic branch and a better relation of the theory with practice, concretized in 
the compilation  of the Demographic Atlas of Albania. Finalizuar me botimin: Atlasi Gjeografik i 
popullsisë së Shqipërisë/ Demographic Atlas of Albania/ Tiranë/ ISBN: 99927-907-6-8. Bashkëpunëtore 

2002 DAAD- Migrimi i brendshëm në Shqipëri-rasti i Tiranës/ Internal migration in Albania /study case-
Tirana. Finalizuar në botimin “Praxis Kultur- undSozialgeographie”/Institute of Geography-Potsdam, 
Germany ISBN: 3-935024-68-1/ ISSN:0934-716X .Bashkëpunëtore  

200-2001 DAAD - Industrial transformation of Albania/study case-Tirana/Transformimi industrial i Shqipërisë-
shembull Tirana. Finalizuar në botiminEUROPA REGIONAL, Nr.1/2002/Leipzig/Germany/ISSN:0943-
714/Bashkëpunëtore 

1998-2000 AEDP-SOROS FOUNDATION -MKLSH-Mendimi kritik nëpërmjet leximit dhe shkrimit. Pjesëmarrëse 

1998-1999 AEDP-SOROS FOUNDATION - Përgatitja e mësuesve nëpërmjet edukimit të hapur dhe në distancë. 
Finalizuar me botimin “Metodat e mësimdhënies”/ISBN 99927-1-200-7 Bashkëpunëtore si eksperte per mjetet 
didaktike ne mësimdhënien e gjeografisë. 

 
Konferencat dhe kumtesat përkatëse 
04.12.2015 Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: Infrastruktura si faktor integrimi dhe zhvillimi territorial/ 

FHF/UT/Tiranë 
Kumtesa:Perceptime dhe analiza konkrete mbi ndikimin e infrastrukturës së transportit në zhvillimin e turizmit 
në Sarandë(në bashkëautorësi-autor i dytë) 

20.03.2015 Konferenca Shkencore: Sfida e zhvillimit të qëndrueshëm në Mallakaster, BASHKIA BALLSH/BALLSH 
Kumtesa:Konceptime teorike dhe eksperienca praktike mbi ripërdorimin  e hapësirave  ish –industriale 
 për një zhvillim të qëndrueshëm(autor i vetëm) 

05.12.2014 Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: Kontributi i gjeografisë në studimin e hapësirës bregdetare / 
FHF/UT/Tiranë 
Kumtesa:Tendenca zhvillimore të qyteteve të vogla bregdetare (në bashkëautorësi-autor i parë) 

14.11.2012 Konferenca Shkencore Ndërkombëtare:Gjeografia në 100 vjetorin e pavarësisë/FHF/UT/Tiranë 
Kumtesa:Hapësira urbane shqiptare në harkun kohor të një shekulli( ne bashkëautorësi-autor i parë) 

21/22.05.2012 Konferenca Shkencore Ndërkombëtare: Sfida e zhvillimit rajonal në Shqipëri dhe eksperienca gjermane 
FRIEDRICH EBERT STIFTUNG / QZHDI/TIRANA-Tiranë 
Kumtesa: Diferencime rajonale në zhvillimin e arsimit në Shqipëri ( ne bashkëautorësi-autor i dytë) 

18/19.11.2011 Konferenca  Shkencore Ndërkombëtare: Kriza e zonave malore dhe mundësitë për zhvillim të qëndrueshëm/ 
FHF/UT/Tiranë 
Kumtesa:Tkurrja e qytezave malore dhe alternativat e zhvillimit (autor i vetëm) 

19/20.11.2010 Konferenca  Shkencore Ndërkombëtare: Roli i gjeografit në menaxhimin e rreziqeve natyrore dhe humane, 
FHF/UT/Tiranë 
Kumtesa:Domosdoshmëria e planifikimit vizionar urban përballë tensioneve urbane(autor i vetëm) 

02/05.09.2010 Takimi V  Vjetor Ndërkombëtar i Institutit ALB-SHKENCA, INSTITUTI ALB-SHKENCA, Tiranë 
Kumtesa: Disparitetet (dallimet) në zhvillimet rajonale në Shqipëri në periudhën e tranzicionit 
( në bashkëautorësi-autor i dytë) 

07/11.05.2010 International Scientific Conference: Sustainable tourism and local development-resources, strategies and 
policies for Albania as part of European Union, Tiranë 
Kumtesa: The role of tourism in sustainable urban development / Roli i turizmit në zhvillimin e 
qëndrueshëm urban.(në bashkëautorësi-autor i parë) 

13/15.05.2010 IV-th International Conference of Balkans Demography:Spatial demography of the Balkans: trends and  
challenges / Budva-Mali i Zi 
Kumtesa: Socio-economic developments and demographic disparities in Tirana districts: results from factor 
analysis of Census data ( në bashkëautorësi-autor i tretë) 

07/11.05.2010 International Scientific Conference: Sustainable tourism and  local development-resources, strategies and 
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policies for Albania as part of  European Union/EUROPIAN UNIVERSITY FOR TURISM/ Tiranë 
Kumtesa: Keqpërdorimi i burimeve natyrore dhe zhvillimi i industrise turistike në plazhin e Golemit  
(në bashkëautorësi-autor i dytë) 

20/22.11.2009 Konferenca  Shkencore Ndërkombëtare: Transformimet hapsinore dhe roli i gjeografit në menaxhimin e tyre/ 
FHF/UT/Gjirokastër 
Kumtesa: Migrimet shqiptare në botë. Rasti i komunitetit shqiptaro- amerikan.(Aspekte gjeografike studimi) 
(në bashkëautorësi-autor i dytë) 

20/22.11.2009 Konferenca  Shkencore Ndërkombëtare: Transformimet hapsinore dhe roli i gjeografit në menaxhimin e tyre/ 
FHF/UT/Gjirokastër 
Kumtesa: Zhvillimi i qëndrueshëm urban dhe Shqipëria urbane(autor i vetëm) 

16/20.09.2009 International Scientific Conference: Pollution management and environmental protection/B.E.N.A/ Tiranë 

Kumtesa: Sustainable urban development  and survival challenge –Albanian case(autor i vetëm) 
11/13.12.2008 International Scientific Conference: “Economic & social challenges  and problems”/ FE/UT/Tiranë 

Kumtesa:Developments in Tirana, reflections and challenges(në bashkëautorësi-autor i dytë) 
26/27.12.2003 International Scientific Conference: Academic Reconstruction in Albania – Curricula of Geography and  

Population Atlas/ DAAD/Tiranë 
Kumtesa:The population dynamics in Tirana through maps(autor i vetëm) 

  

Seminare dhe prezantime 

05.2011 Referat i hapur shkencor, në kërkim të titullit “Profesor i asociuar” Urbanizimi, pabarazitë rajonale dhe  
impakti mjedisor”, FHF/UT/Tiranë. 

05.2010 Seminar shkencor:Për një rrjet organikisht të ndërlidhur pistash bicikletash në Tiranë /FHF/UT/Tiranë 
Referati: Rëndësia e rrjetit të bicikletave në qytet 

05.2001 Seminari shkencor: Transformimi i hapësirës industriale në rajonin e Tiranës/UNIVERSITY OF 
BAMBERG/ Tiranë 
Referati: Migrimi dhe problematika shoqëruese në qytetin e Tiranës 

17/18.09.1999 Seminari shkencor: Metodat e mësimdhënies nëpërmjet edukimit të hapur dhe në distance/AEDP/Tiranë 
Mjetet didaktike-Material filmik 

Anëtarësime 
2003 e në vazhdim Anëtare e ShoqatësGjeografike Shqipëtare 

 
 
AFTËSI PERSONALE 
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Gjuha amtare Shqip 

  

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT  TË FOLURIT TË SHKRUARIT 

Dëgjim  Lexim  Ndërveprim folës  Prodhim folës   
Anglisht C2 C2 C1 C1 C1 

 Dëshmi nga FGJH / UT  
Rusisht  B2 C1 B2 B2 B2 

 Dëshmi nga FGJH / UT 
Italisht C2 C2 C1 C1      C1 

 

         Pa dëshmi  
  

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

 

 

Aftësi komunikuese Aftësi shumë të mira komunikimi me shkrim dhe gojë. Empatike, tolerante dhe fleksibël në 
bashkëpunim me individë ose grupe. Përkushtim, seriozitet maksimal dhe korrektesë-  të krijuara 
në marrëdhënie familjare e shoqërore dhe gjithashtu përgjatë viteve të punës, në marrëdhëniet  me 
studentët dhe kolegët. 

Aftësi organizative  Shumë të mira–të krijuara gjatë ushtrimit të profesionit si pedagoge dhe ushtrimit të detyrave 
organizative të ngarkuara.   

Aftësi të tjera Përdorimi i kompjuterit 
Drejtimi i automjetit ( klasa B). 

  


