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Të dhënat persoanle
Emër / Mbiemër Eniana Qarri
E-mail eniana.qarri@unitir.edu.al
Datëlindja 19.11.1985
Eksperiencat profesionale
Tetor 2008 - në vazhdim Pedagoge e brendshme në Departamentin e të Drejtës Civile, Fakulteti i Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës.
Gjatë kësaj periudhe puna ime ka konsistuar në zhvillimin e seminareve në lëndët: “E
drejtë Familjre, “E drejtë Agrare” dhe “E drejtë e Sigurimeve Shoqërore”
Pedagoge e jashtme pranë Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Tiranës për lëndën “E
drejtë Biznesi”
Arsimimi dhe formimi
profesional
20011 - në vazhdim Doktorante
Jam në vazhdim të studimeve të Doktoraturës në Departamentin Civil, Fakulteti i
Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.
2009 - 2011

Kam përfunduar Masterin e Nivelit të Dytë, Departamenti Civil, Fakulteti i Drejtësisë,
UT, me rezultate të shkëlqyera “Medalje e Artë”
2004 - 2008 Kam ndjekur studimet në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranë.
Në përfundim të të cilave kam marrë titullin “ Jurist “.
Jam diplomuar me rezultate të shkëlqyera, “ Medalje të Artë “
2000 - 2004 Shkolla e Mesme e Përgjithshme “ Aleksandër Moisiu”, Kavajë
Aftësi Personale
Anglisht Njohuri shumë të mira të gjuhes angleze në të folur dhe të shkruar.
Mbrojtur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, me notën 9
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Italisht Njohuri shumë të mira të gjuhës italiane në të folur dhe të shkruar.
Mbrojtur në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, me notën 9

Konferenca dhe botime
16 -17 Nëntor 2012

International Conference on Towards future sustainable development,
University of Shkodra “Liugj Gurakuqi”, Alnania

12 Nëntor 2012

Tirana Day of European Private Law Symposium, University of Tirana,
Faculty of Law.

08 Qershor 2012

The National Scientific Conference "The legal system in consolidation"
organized by
the Faculty of Law, UT in cooperation with the Albanian
University.

10 Dhjetor 2011
The National Scientific Conference "Development and innovation of private
law", organized by the Department of Civil Law, Faculty of Law, University
21-22 Nëntor 2011 of Tirana.
6 International Conference of the Albanian Institute of Sociology “Education
in “turbulent times” – the Albanian case in European and global context.

Curriculum Vitae

Replace with First name(s) Surname(s)

Lënda « E Drejta Sociale Europiane » (shqip)

Lënda « E Drejta Sociale Europiane » është një lëndë me zgjedhje, e cila zhvillohet në programin e studimit
Master Shkencor në të drejtën Civile. Pedagogu përgjegjës i leksioneve të lëndës është Prof. Asoc. Dr.
Zhaklina PETO, ndërsa pedagogu përgjegjës i seminareve është MA. Eniana QARRI.
Lënda synon të realizojë një analizë të thelluar, teorike dhe praktke, të mënyrës së koordinimit të skemave
të sigurisë sociale të shteteve anëtare të Bashkimit Europian. Lënda fillon me një prezantim të përgjithshëm
të burimeve europiane të sigurisë sociale, si dhe të instrumentave që përdoren nga këto akte për
bashkërendimin dhe koordinimin e sistemeve të sigurisë sociale të shteteve anëtare të BE-së.
Kursi ka për qëëlim t’i familjarizojë studentët me konceptet dhe parimet bazë të së drejtës europiane të
sigurisë sociale. Synohet t’i jepen studentit njohuritë e nevojshme për të kuptuar europiane në fushën e
sigurisë sociale.
Kursi synon aftësimin e studentit në realizimin e koordinimit të normave europiane me normat e së drejtës
së brendshme në fushën e sigurisë sociale.
Studenti, në përfundim të këtij kursi, do të jetë në gjendje të aplikojë normat e së drejtës europiane të
sigurisë sociale në zgjidhjen e konflikteve konkrete. Ai, do të jetë në gjendje të kuptojë raportin ndërmjet të
drejtës europiane të sigurisë sociale, tregut të lirë europian dhe tregut të punës.
The subject «European Social Law» (english version)

The subject «European Social Law» is an optional subject, which is tought in the study program Master of
Science in Civil law. The lecuturer responsible for the lessons is Prof. Ass. Dr. Zaklina Peto, and the
lecturer responsible for the seminars is MA. Eniana Qarri.
This subject aims to provide an deepen theoretical and practical analysis of the coordination of social
security schemes of the Member States of the European Union. This subject begins with a general
presentation of European social security acts and the legal instruments used by these acts to co-ordinate and
harmonise of social security systems of the member states of the EU.
Also, this course aims to familiarize students with the concepts and the principles of European social
security law. This aim is to provide for the student the knowledge necessary to understand Europe in the
field of social security.
The student at the end of this course you will be able to apply the norms of European social security law in
resolving specific conflicts. Them will be able to understand the relationship between European social
security law, free market and the European labor market.
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