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Jep lëndën e Institucioneve Politike dhe Juridike si dhe lëndën e Shkrimit dhe Arsyetimit Ligjor,
në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, që nga viti 2000 e në vijim.

Ka kryer studimet në Fakultetin e Drejtësisë,  Universiteti i Tiranës dhe është diplomuar në vitin
2000 me rezultate shumë të larta. Në vitin 2003 ka përfunduar studimet Master në Shkenca
Juridike në Fakultetin e Drejtësisë, UT. Më pas ka kryer disa specializime dhe kurse trajnimi
brenda dhe jashtë vendit, ku më të rëndësishmet janë specializimi 4 mujor në Universitetin e
Queen Mary, në Londër, UK në vitin 2005 për arbitrazh tregtar dhe zgjidhjen e konflikteve
lidhur me investimet e huaja dhe specializimin 6 mujor në Universitetin e “Washington College
of Law”, American University, në vitin 2007 për çështje që lidhen me shkrimin dhe arsyetimin
ligjor. Ka përfunduar studimet doktorale dhe është në procesin e realizimit të kritereve
akademike për të marrë titullin Profesor i Asociiuar.
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Teaching the course of Legal and Political Institutions of the World and Legal Research and
Writing, at Law Faculty, University of Tirana, Albania, from year 2000 till present.

Ms. Bogdani has completed legal studies at Law Faculty, University of Tirana in Albania on July
2000, attaining very high results. On 2003, has completed Master studies on Jurisprudence at
Law Faculty, University of Tirana. Pursuant to her legal education, Ms. Bogdani has attended
several training courses and specialization modules in country and abroad; the most relevant
ones are the specialization module for one semester at Queen Mary University of London, UK
during 2005 on “International Commercial Arbitration and Public Investment Disputes” and the
specialization module for 6 months during 2007 at “Washington College of Law”, American
University, for Legal Research and Writing. Ms. Bogdani has completed successfully her PhD
studies and is in the process of fulfilling the required academic criteria for attaining subsequent
academic title, Associate Professor.


