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Pedagog, lektor

ARSIMIMI:
1996-2000:

Ndjekur studime në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

1992-1996:

Ndjekur shkollen e mesme të përgjithshme “Themistokli Germenji”,
Korce.

KUALIFIKIME:
2006- 2010:

Marrë Graden “Doktor ” me dizertacionin “Kujdestaria e të miturve”

2003-2005:

Master i nivelit të dytë, Departamenti i të Drejtës Civile, Fakulteti i
Drejtesisë , Universiteti i Tiranës (SHPU)

2002:

Marrë licencën e avokatit

EXPERIENCE:
2005 –në vazhdim: Pedagog efektiv, Departamenti i të Drejtës Civile, Universiteti I
Tiranës, Lektor, në lëndët “ E drejte agrare” dhe “E drejte Biznesi”,në ciklin e parë të
studimeve, lëndët “Të drejtat e të miturve”, “Planifikimi i territorit” në ciklin e dytë të
studimeve ( Master shkencor dhe master profesional).
2003-2005:

Asistent-pedagog Fakulteti i Drejtesise, Universiteti i Tiranes për
lëndët “ E drejtë Agrare” dhe “E drejte biznesi”.

2000-2005:

Juriste e Këshillit Drejtues dhe Bordit të Administrimit të RTSH

KËRKIME SHKENCORE:
2006-2010: Studim në të drejtën familjare “ Kujdestaria e të miturve” (Punim
Doktorature)
2003-2005: Studim në të drejtën familjare “Kujdestaria sipas legjislacionit shqiptar”
( Master SHPU)
1996-2000: Studim në të drejtën civile “Rregullimi ligjor i organizatave joqeveritare
në legjislacionin shqiptar”

PUBLIKIME DHE REFERIME:
I. Botimet e kryera në revista shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare, si vijon:


-Kujdestaria si institut i së drejtës familjare- Revista shkencore juridike
kombëtare “Studime Juridike”, Nr. 2, 2006 (126 fq.)



-Marrëdhënia juridike e kujdestarisë, karakteristikat dhe llojet, problematikat qe
hasen në praktikë. Roli i shtetit në rregullimin e saj- Revista shkencore juridike
kombëtare “Studime Juridike” nr. 2, 2008 ( fq 240)



-Foster Care for minors deprived of family environment and the state’s roleRevista shkencore juridike ndërkombëtare “Albanian review for legal studies”;
(www.ajls.org, ISSN 2074-0360)



-Familja kujdestare- kujdestar ligjor për të miturit jashtë kujdesit prindëror në
shqipëri- Revista shkencore ndërkombëtare “Heritage” nr 1, Strugë, 2010, fq.
128.



-Minors and parent care, under the care of social care institutions- Revista
shkencore ndërkombëtare, SEEU review, Universiteti i Evropës Juglindore,
Tetovë 2011.



-Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të fëmijëve nën kujdestarinë e
institucioneve të përkujdesjes sociale- Revista shkencore ndërkombëtare,
“Albanian review for legal studies”; 2011, vol 1(www.ajls.org, ISSN 2074-0360)



-Alternative care for the minor deprived of the family environment- Revista
shkencore ndërkombëtaree shkencave juridike “Agora” (issn: 1843-570x, EISSN: 2067-7677) vol no.2 Rumania 2011.



-Të drejtat e fëmijëve jashtë kujdesit prindëror- monografi, Tirane 2011.



-Health and safety at work- Revista shkencore ndërkombëtare, Academicus-,
ISSN 2079-3715, vol 5, Albania 2012.

II. Referime në konferencat shkencore kombëtare dhe ndërkombetarë:


Konferenca shkencore ndërkombëtare “Economic & social Challenges and
Problems” mbajtur në dhjetor 2008 me referatin “Albanian legal Framework of
the institute of guardianship. State interventions in the governance of the institute
of Guardianship” i organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.



Konferencë Shkencore Ndërkombëtare « Studiuesit shqiptare në rrjedhat e
shkencës botërore » organizuar nga Instituti i Alb Shkencës në bashkëpunim me
Universitetin e Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni, mbajtur në datat 31gusht 2 shtator 2009, me referatin « Shërbimi i kujdestarisë ndaj të miturve jashtë
kujdesit prindëror dhe roli i shtetit shqiptar”.



Konferenca Shkencore Kombëtare “Sfidat e shoqërisë shqiptare në procesin e
Integrimit Europian” mbajtur në 24 korrik 2009, me referatin “ Kujdestaria e të
miturve në këndvështrimin e Konventës për të Drejtat e Fëmijës” organizuar nga
Fakulteti i Drejtësisë, Fakulteti i Ekonomisë dhe Fakulteti i Drejtësisë “Luigj
Gurakuqi” Shkodër.



Konferencë shkencore ndërkombëtare “Sistemi kushtetues dhe sfidat e tij”
mbajtur në datën 29 janar 2010, organizuar nga Fakulteti I Drejtesisë, Universiteti
I Tiranës, Fondacioni Soros, Universiteti i Torinos, Itali, me referatin “Të drejtat
e fëmijëve jashtë kujdesit prindëror në frymën e dispozitave kushtetuese”.



Konferencë
Shkencore
Ndërkombëtare
« Integrimi
i
diasporës
në shkencën, ekonominë dhe kulturën shqiptare » organizuar nga Instituti i Alb
Shkencës në bashkëpunim me Universitetin e e Tiranes, Tirane Shqipwri, mbajtur
në datat 2-5 shtator 2010, me referatin « Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të
fëmijëve nën kujdestarinë e institucioneve të përkujdesjes sociale”.



Konferencë shkencore ndërkombëtare “Challenges of Economic European
Integration for Western Balkan”
mbajtur në 10 dhjetor 2010, organizuar nga
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, me referatin
“Tendencat bashkëkohore të përkujdesjes sociale ndaj të miturve”.



Konferenca Shkencore Kombëtare me temë: “Mekanizmat Mbrojtës të të Drejtave
të Individëve në Kuadër të Procesit të Rregull Ligjor” mbajtur në shkurt 2011, me
referatin “Mbrojtja gjyqësore e të drejtave të fëmijëve jashtë kujdesit prindëror”
organizuar nga Departamenti i të Drejtë Publike, Fakluteti i Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës, në bashkëpunim me Qëndrën për Nisma Ligjore dhe
Qytetare.



Konferenca e tretë shkencore ndërkombëtare “Economic Policy and EU
Integration” mbajtur në 8-9 prill 2011, organizuar nga Fakulteti i Drejtwsisw,
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës dhe CEDIMES Centre d’Etudes des
Developpement International et de Mouvements Economiques et Sociaux në
Francë, me referatin “The reforms of the minor’s social protection system in
Albania.



Konference shkencore ndërkombëtare “ Europian Integration of See Countrieshallanges or reality” organizuar nga Departamenti Ekonomik, Universiteti
“Eqerem Cabej Gjirokaster, 23-24 shtator 2011.



Konferencë shkencore ndërkombëtare “Challenges of Economic European
Integration for Western Balkan”
mbajtur në nwntor 2011, organizuar nga
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër, me referatin
“Tendencat bashkëkohore të përkujdesjes sociale ndaj të miturve”.



Konferenca shkencore ndërkombëtare “The state, society and law: between and
consolidation” mbajtur në 4-5 nëntor 2011, organizuar nga Fakulteti i Drejtwsisw,
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, me referatin “The rigts of children
deprived of family environment in the spirit of the international provisions”.



Konferencë shkencore ndwrkombwtare organizuar nga Fakulteti i shkencave
sociale mbajtur në nentor 2011.



Konferencë shkencore kombëtare “Tendencat bashkekohore e të drejtën private
në legjislacionin shqiptar”, organizuar nga departamenti i se drejtës civile
Universiteti i Tiranes dhjetor 2012, me referatin “Mbrojtja në planin
administrative të të drejtave të fëmijëve” .



Konference shkencore kombetare organizuar nga
bashkepunim me fakultetin e drejtesise UT, maj 2012.

UFO

University

III. Tema e doktoraturës “Kujdestaria e të miturve”.

GJUHË TË HUAJA:
Anglisht
Italisht

shumë mire
mirë

AFTËSI KOMJUTERIKE:


MS Word, EXCEL, Internet applications, Microsoft access, Power Point.

ne

