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INFORMACION PERSONAL Rozana Rushiti 
 

  

  

 

 roirushiti@gmail.com 
 

  

 

Gjinia: Femër| Data e lindjes: 22/06/1975 | Kombesia: Shqiptare  

 

 
EDUKIMI DHE TRAJNIMET   

    
 

 
EKSPERIENCA E PUNËS   

 

Korrik 2015 
 

 
                      Janar 2007- prill 2012 

Profesor i asociuar 
 

 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

Doktor i Shkencave 
 

 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 
▪ Disertacioni: “Lidhëzat që dhe se në gjuhën shqipe” 

                                    Shtator 2009 Docent 

 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 
                                        2003-2006 Master në Gjuhësi 

 
 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

▪ Mikroteza: “Vështrim morfo-sintaksor të parafjalëve nga dhe prej në veprën e Kadaresë” 
                                        2002-2004 Master në Administrim Publik (MPA) 

 
 Universiteti i Tiranës, Fakulteti Ekonomik & Universiteti i Nebraskës, SHBA   

▪ Mikroteza: “Menaxhimi i burimeve njerëzore në administratën publike” 
                                        1994-1998 Studime të larta 4-vjeçare, dega Gjuhë-Letërsi, profili Gjuhë 

 
 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë 

▪ Diploma: “Emrat abstraktë te “Meshari” i Gjon Buzukut” 

Janar 2000 – vazhdim 
 

Pedagoge  
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës Shqipe 

▪Pedagoge për lëndën “Sintaksë”, në programin  e studimit Bachelor, dega “Gjuhë-letërsi” 
▪Pedagoge për lëndën “Sintaksë II”, në programin e studimit Master,  “Gjuhësi e sotme” 
▪Pedagoge për lëndën  “Gramatikë e zbatuar”, moduli “Sintaksë” në Master Profesional  

 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 
▪Pedagoge (e jashtme) për lëndën “Sintaksë e gjuhës shqipe“, në programin e studimit 

“Bachelor” në degët: “Gjuhë angleze”, “Gjuhë italiane”,“Gjuhë spanjolle”, “Gjuhë ruse”. 
2013- vazhdim 

 
Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Sociologjisë 
▪Pedagoge (e jashtme) për lëndën “Sintaksë e komunikimit sociologjik“, në programin  e studimit 
“Bachelor” 

2013- vazhdim 
 

 

Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Departamenti i Lëndëve Paraklinike 
▪ Pedagoge (e jashtme) për lëndët: “Gramatikë e gjuhë shqipe“ në Bachelor, në degën 
“Logopedi” 
▪ “Parimet e fonologjisë dhe të morfosintaksës“, moduli „Morfosintaksë“, (lëndë me zgjedhje) në 
sistemin MSH, MP, dega Logopedi. 
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PUNA SHKENCORE   

                                         Botime 
 

Libra 

 ▪ “Shqip.al’“, (Metodë e shqipes për të huajt, sipas niveleve A, B, C,) Tekste mësimesh të 
shoqëruara edhe me tekste ushtrimesh, bashkautore, 2015-2016. 
▪”Frazat lidhëzore në gjuhën shqipe”, monografi, Shtëpia botuese “Shkronjë pas 
shkronje”, Tiranë, 2015, 311 f. 
▪ “100 vjet pavarësi e shtetit shqiptar”, bashkautore, botuar nga departamenti i Gjuhës, 
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, 2012. 

 

2016- vazhdim 
 

Kolegji ISPE (Studime Evropiane për të Ardhmen Evropiane), Prishtinë, Kosovë 
▪Ligjëruese për lëndën “Shkrimi akademik” në studimet “Bachelor”, degët: “Juridik”, “Shkenca 
politike” 

2013-2014 Universiteti „Aristoteli“, Selanik, Greqi 
▪Lektore e gjuhës shqipe në Qendrën Akademike për Mësimin e Gjuhëve të Huaja 

                                     2012- 2014 
 

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Sociologjisë Departamenti i Punës 
Sociale. 
▪Pedagoge për lëndën (me zgjedhje) “Kulturë gjuhe“, në programin e studimit “Bachelor”. 
Departamenti i Punës Sociale. 
▪Pedagoge për lëndën (me zgjedhje) “Kulturë gjuhe“, në programin e studimit “Bachelor”. 

2008- 2014 
 

Universiteti jopublik „Kristal“, Fakulteti i Shkencave Politike 
▪Pedagoge (e jashtme) për lëndët: “Sintaksë”, “Morfologji”, “Gjuhë shqipe standarde” në 
programin e studimit “Bachelor” në degët: “Mësuesi”, “Shkenca të komunikimit” “Marrëdhënie 
ndërkombëtare”  

Gusht 2012 
 

Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Kosovë 
▪Lektore e gjuhës shqipe për studentët e huaj, pjesëmarrës në Seminarin XXVI 
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare. 

2009- 2010 
 

Universiteti Planetar i Tiranës, Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Sociale 
▪ Pedagoge (e jashtme) për lëndën „Sintaksë e gjuhës shqipe“, në programin e studimit 
“Bachelor” në  degën: “Mësuesi për arsimin fillor”. 

1999–2005 
 

Ndihmëse e Kryeministrit  
Këshilli i Ministrave, Kabineti i Kryeministrit, (janar 2001-shtator 2005) 
Sekretare në  Kabinetin e Kryeministrit  
Këshilli i Ministrave, Kabineti i Kryeministrit, (gusht 1999- dhjetor 2000) 
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Botimet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botime në revista shkencore brenda dhe jashtë vendit 
▪ “Sintaksa e punëve me shkrim të nxënësve si një reflektim drejt të menduarit kritik dhe të 
nxënit aktiv”, Studime Albanologjike, 2015/1. (bashkautore). 
▪”Zhvillimi i strukturës së shqipes së sotme nën ndikimin e gjuhëve të tjera”, në 
“Albanologjia”, International Journal of Albanology, ISSN 1857-9485 (Print); UDK: 81Vol. 
1, No:1-2, 2014, f. 175-179. 
▪ “Infinitive as Balkan phenomenon, The situation of infinitive in the Albanian language”,  
Probleme aktuale të ballkanistikës dhe sllavistikës, Veliko Tërnovo, ISBN 978-954-524-
944-0, Bullgari, f. 140-148. 
▪ “Dukuritë tipike të të folmeve arvanite në Antologjinë e këngëve arvanite të Thanasis 
Moraitis-it”, Komunikimi ndëretnik në Ballkan, ISBN 978-9928-143-07-5, Tiranë, 2013, f. 
217-229. (bashkautore).  
▪ “The syntax of written works of pupils as a reflection towards the critical thinking and 
active learning”, Mediterranean Journal of Social Sciences ose Journal of Educational and 
Social Research, maj 2014 (bashkautore). 
▪ “Probleme të nyjave dhe të disa përemrave në gjuhën shqipe”,  Albanologji, 2014/4, 
Prishtinë, f.287-296. 
▪ “Fjalia e varur kryefjalore sipas Spiro Floqit”, Studime filologjike, 1-2, 2013, f. 101—108. 
▪ “Përkime dhe dallime në ndërhyrjet toponimike në periudha të ndryshme gjatë 100 
vjetëve, Studime Albanologjike, Tiranë, ISSN 2304-3828, 2012/1, f. 232-237. 
▪ “Planifikimi gjuhësor (sistemi gramatikor) në përmbajtjen e kurrikulës shkollore për klasat 
II-IX”, Studime Albanologjike II, Tiranë, 2011. 

  
▪ “Sintaksa e gjuhës së prof. Selman Rizës”, në Studime Albanologjike, buletin i Fakultetit 
të Historisë dhe të Filologjisë, 2009. 
▪ “Veçoritë sintaksore të stilit shkencor të prof. Çabejt”, botuar në S. Albanologjike, Tiranë, 
2008. 
▪ “Funksionet dhe veçoritë e emrave foljorë të veprimit”, botuar në buletinin e Seminarit 
XXVI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2007. 
▪ “Zhvillime të strukturës sintaksore të shqipes: përdorimet e parafjalëve nga dhe prej në 
shqipen letrare standarde”, botuar në buletinin shkencor te Universitetit të Shkodrës, nr.5, 
2008. 

 

Projektet 
 

▪Anëtare e grupit në projektin COST IS1401/ELN, 2015. 
▪Anëtare e grupit në projektin 3-vjeçar të Tempus-it “Developing information literacy for 
lifelong learning and knowledge economy in Western Balkan countries”, 2011- 2015. 
▪Anëtare grupi në projektin “Komunikimi ndëretnik në Ballkan”, pjesë e programit për 
Kërkim Shkencor e Teknologjik në universitetet e shkollat e larta. (financuar nga AKTI dhe 
MASH-i), 2010- 2013. 
▪Anëtare e grupit në projektin 3-vjeçar “Studime etno-linguistike në Shqipërinë e Mesme”, 
organizuar nga Departamenti i Gjuhës Shqipe, 2007-2010. 
▪ Anëtare e grupit në projektin “Studime etno-sociolinguistike në rrethin e Tiranës”, 
organizuar nga Departamenti i Gjuhës Shqipe, 2007. 
▪Pjesëmarrëse dhe anëtare në projetin e përbashkët për zhvillimin e Shërbimeve Sociale, 
bashkëpunim i Qeverisë shqiptare dhe Bankës Botërore, 2005. 
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Konferencat 
 

▪Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë dhe Bashkia e qytetit të 
Korçës, 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), Korçë, 25 dhe 26 mars 2015. 
▪Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, Konferenca shkencore: “Drejtshkrimi i gjuhës shqipe 
dhe diskutimet e sotme mbi të”, kumtesa: “Përdorimi i lidhëzave ftilluese që dhe se në 
ligjërimet e shkruara të shqipes standarde”, Tiranë, dhjetor 2014. 
▪Universiteti “Luigj Gurakuqi”, International Conference of English and American Studies, 
“Shaping the Way we Promote English”, kumtesa: “Social Human and Emotions Explored 
within Drama as in Academic Discipline and a Useful Creative Method”, (bashkautore), 
Nëntor 2014, Shkodër. 
▪Konferenca shkencore ”Veprimtaria kërkimore dhe akademike e profesor Ethem Likajt”, 
organizuar nga Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali”, kumtesa: 
“Kontributi i prof. Ethem Likajt për normën morfologjike të shqipes”, Vlorë, maj 2014, 
▪International University Seminar of Balkan Studies and Specialization XXIII, International 
Round Table: Silence on the Balkan, kumtesa: “Euphemisms as “special codes” and 
“connecting bridges” between language and folk, viewed in an Albanian and regional 
context”, Bullgari, 24-26 of April 2014. 
▪Sesion shkencor kushtuar personalitetit dhe veprës së prof. Menella Totonit, organizuar 
nga Departamenti i Gjuhës Shqipe, referimi: “Sintaksë e gjuhës shqipe- Fraza e përbërë”, 
Tiranë, tetor 2013. 
▪Konferencë shkencore “Zhvillimet historike, politike-shoqërore, gjuhësore dhe kulturore 
te shqiptarët, gjatë viteve 1912-2001, kumtesa: “Vështrim historiko-krahasues i 
toponimeve të ndryshuara në 100 vjet”, Tetovë, nëntor 2012. 
▪Universiteti “A. Xhuvani” Elbasan, 25 maj 2012, Konferenca shkencore ndërkombëtare: 
Kostaq Cipo – personalitet i gjuhësisë shqiptare, kumtesa: "Çështje të fjalisë dhe të tipave 
të tyre te Sintaksa e Cipos". 
▪Konferencë shkencore “Gjuha shqipe në 100 vjet shtet shqiptar”, organizuar nga 
departamenti i Gjuhës, Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë, nëntor 2012, Tiranë, nëntor 
2012. 
▪Konferencë shkencore me rastin e 100-vjetorit të Flamurit, “Zhvillimet historike, politike- 
shoqërore, gjuhësore dhe kulturore te shqiptarët gjatë viteve 1912-2001”, organizuar nga 
Universiteti Shtetëror i Tetovës, Tetovë. 
▪Sesion shkencor “Prirje të zhvillimit të kurrikulës së gjuhës shqipe në degët e mësuesisë 
për arsimin parashkollor dhe për arsimin fillor”, kumtesa: “Planifikimi gjuhësor në 
përmbajtjen e kurrikulës shkollore”, korrik 2010, Tiranë.  

Seminaret ▪Seminari XXXII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, kumtesa: 
“Çështje të gjuhës shqipe të trajtuara nga L. Savoia e R. Manzini”, Prishtinë, 29-30 gusht 
2013.  
▪ Seminari XXXI Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe   Kulturën Shqiptare, tema 
bosht: “Studimet gjuhësore të shqipes (1912 – 2012), kumtesa: “Periudha hipotetike si 
njësi funksionale nga Lamberzt-i te sintaksat e para të shqipes”, Prishtinë, 24-25 gusht 
2012. 
▪Seminari XXIX Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, kumtesa: 
“Elipsa sintaksore në prozën e D. Agollit”,Prishtinë, 2009. 
▪Seminari XXVIII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, kumtesa: 
“Struktura sintaksore e shqipes dhe globalizimi”, botuar në buletinin e Seminarit XXVII 
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2008. 
▪Seminari XXVII Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, kumtesa: 
“Probleme të përemrave dhe të nyjave në shqipen e shkruar”, gusht 2006, Prishtinë. 
▪Seminare dhe konferenca të ndryshme për arsimin, kulturën dhe për shërbimet sociale, 
të organizuara nga Ministria e Arsimit dhe e Shkencës; nga Ministria e Kulturës, e Rinisë 
dhe e Sportit dhe nga Ministria e Punës dhe e Çështjeve Sociale, në bashkëpunim me 
organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare, qershor 2002-shtator 2005.  

Anëtarësime 
 

▪Anëtare e Komisionit të Vlerësimit të teksteve shkollore në sistemin parauniversitar për 
vitin shkollor 2015-2016. 
▪Anëtare e Këshillit Mbikqyrës, “Posta Shqiptare” Sh.a., 2004-2005. 
▪Anëtare e grupit të punës për përgatitjen e Mbledhjes së Parë të Nivelit të Lartë Drejtues, 
BE- Shqipëri, Tiranë, 2001. 

 
AFTËSI PERSONALE   
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Gjuha amtare Gjuhë shqipe 
  

Gjuhë të tjera TË KUPTUARIT  TË FOLURIT TË SHKRUARIT 

Dëgjim  Lexim  Ndërveprim folës   Prodhim folës   

Gjuhë angleze  B2 B2 B2              B2 B2 
 ▪Mbrojtja e gjuhës angleze në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, korrik, 2006, Tiranë. 

▪Kurse gjuhe për gjuhën angleze, zhvilluar nga Qendra “Abraham Lincoln”, “London Center” dhe  
“Oxford Center”, Tiranë, 1999-2002. 

Gjuhë italiane B2 B2 B2                   B2 B2 
  Mbrojtja e gjuhës italiane në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, Tiranë, 2006. 

                 

   Gjuhë gjermane A 1 A2 A1 A1 A2 
  Kurse intesive gjuhe për gjuhën gjermane, zhvilluar nga Instituti i Gëtes, në Tiranë, 1995 

 

Aftësi komunikuese Shumë të mira 

Aftësi organizative  Shumë të mira 


