Curriculum Vitae
Të dhënat personale
Emër / Mbiemër Juliana BYLYKBASHI
E-mail julibylykbashi74@gmail.com
Datëlindja 05.08.1974
Eksperienca profesionale
Tetor 2008 dhe në vazhdim Pedagoge efektive, pranë Departamentit të së Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës.
- Lektore në ciklin e parë dhe të dytë të studimeve, pranë Departamentit të së
drejtës civile.
Tetor 2007- Qershor 2008
Pedagoge e jashtëme, pranë Departamentit Civil, Fakulteti i Drejtësisë, “Justiniani i
parë”.
Tetor 2004 - Shtator 2008
Përfaqësuese ligjore pranë Departamentit Juridik, në Drejtorinë e Përgjithshme
“Albtelecom” sh.a.,Tiranë.
- Ndjekja e proçeseve gjyqësore në tre shkallët e gjyqësorit, si përfaqësuese
ligjore e shoqërisë,
- Ndjekja e proçedurave të arbitrazhit, si përfaqësuese ligjore e shoqërisë,
- Ndjekja e proçedurave administrative,
- Përpilimi i kontratave me të tretë.
Eksperienca akademike
Shtator 2014 Doktor i Shkencave Juridike - Civile në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës
Janar 2010 - tetor 2012 “Master “ në Shkencat Juridike – Civile, pranë Departamentit të së Drejtës Civile,
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
- Marrja pjesë në një sërë konferencash kombëtare dhe ndërkombëtare.
- Botime në revista juridike.
Eksperienca të tjera
Mars 2008
Prill 2004 - Tetor 2004
Janar 2000 Mars 2004
Janar 1997 - Qershor 1997

Marrja e titullit ‘” AVOKAT “ nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë,Tiranë.
Përfaqësuese ligjore pranë shoqërisë “Antena” sh.p.k., Tiranë.
Përfaqësuese ligjore pranë shoqërisë “Edi Servis” sh.p.k.
Juriste në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit, pranë Ministrisë së
Brendshme,Tiranë.

Arsimimi dhe formimi
profesional
1992 - 1996 Ka ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me rezultate të
larta, në përfundim të të cilave ka marrë titullin “ Jurist “.
1988 - 1992 Ka ndjekur studimet në Shkollën e mesme Pedagogjike “17 Nëntori”, Dega
“Mësuesi”,Tiranë.
Aftësi Personale
Anglisht Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar.
Mbrojtur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja,Universiteti i Tiranës.
Italisht Njohuri shumë të mira të gjuhës italiane në të folur dhe të shkruar.
Mbrojtur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja,Universiteti i Tiranës.
Frëngjisht Njohuri të mira të gjuhës frënge në të folur dhe të shkruar.
Njohuri kompjuterike Njohuri shumë të mira. Zotëroj programet bazë të paketës Microsoft Office.

