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Informacion Personal 
 

 

Emri / Mbiemri Juliana BYLYKBASHI 

                                  Adresa Rruga “Mihal Grameno”,Tirane 

E-mail Profesional  juliana.bylykbashi@fdut.edu.al 

Personal      julibylykbashi74@gmail.com 

  

Shtetësia Shqiptare 

  

                                      Data e lindjes    05.08.1974 

  

 
 

 

  

Fusha e punësimit  Pedagoge, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës 

  

Eksperiencat e punësimit  

  

Data 10.10.2008 – e në vazhdim 

Roli ose pozicioni i punës Pedagoge efektive 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë Lektore në sistemin Bachelor dhe Master (Shkencor dhe Profesional) për lëndët: “E Drejta Sociale”, “E 

Drejtë e Sigurimeve”. 

Emri dhe adresa e punëdhënësit 

 

                                                       Data  

Roli ose pozicioni i punës 

  

Data 

Roli ose pozicioni i punës 

    Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. 

 

2008 e në vazhdim     

Avokate pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë, Tiranë. 

 

 2011-2013  

Pedagoge e jashtëme, Fakulteti Ekonomik, Universiteti Tiranës 

Lektore në sistemin Bachelor për lëndën “E drejtë biznesi” 

 

 

Data 
Roli ose pozicioni i punës 

Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 
 

Emri dhe adresa e punëdhënësit 

 
Data 

Roli ose pozicioni i punës 
Aktivitetet kryesore dhe përgjegjësitë 

Emri dhe adresa e punëdhënësit 

 
 

Arsimi  

Tetor 2004 - Shtator 2008 
Përfaqësuese ligjore,Departamenti Juridik 
Ndjekja e proceseve gjyqësore në të tre shkallët e gjyqësorit,ndjekja e procedurave të arbitrazhit dhe 
procedurave administrative.Përpilimi i kontratave me të tretë 
Drejtoria e përgjithshme “Albetelecom”sh.a. 
 
Janar 1997- Qershor 1997    
Juriste 
Ndjekja e procedurave administrative dhe gjyqësore 
Ministria e Pushtetit Vendor dhe Decentralizimit,Tiranë 
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Data 
 

Titulli i kualifikimit të arritur 
 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

 
Data 

 

Shtator  2014 
 

Doktor në Shkencat Juridike Civile, Departamenti i të Drejtës Civile,  
 
Fakulteti i Drejtësisë,  Universiteti i Tiranës. 
 
 

   2009 - 2011 

Titulli i kualifikimit të arritur  Master i Nivelit të dytë 
 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Fakulteti i Drejtësisë,  Universiteti i Tiranës, 

 
Data 

 
1992 – 1996 

 

Titulli i kualifikimit të arritur     Jurist 

Emri dhe lloji i subjektit që ofroi 
edukimin ose trajnimin 

Fakulteti i Drejtësisë,  Universiteti i Tiranës 

 

 

 
Data 

                    Titulli i kualifikimit të arritur   
 
Trajnime profesionale 
 
                                                       Data  

Titulli i kualifikimit 
 
Emri dhe lloji i subjektit që ofroi trajnimin 
 
 
                                                      Data 

Titulli i kualifikimit 
 Emri dhe lloji i subjektit që ofroi trajnimin 
 
 

 

1988-1992 

   Shkolla e mesme pedagogjike “17 nëntori”, Tiranë, Shqipëri.  

 

 

6-7shkurt 2019 

Përqasja e legjislacionit shqiptar me atë të BE-së në fushën e sigurimeve.Problemet në Jurispudencën 

shqiptare.Praktika e BE/GjED-së në këtë fushë 

Shkolla e Magjistraturës 

 

Janar 2015 

Trajtimi i dëmit në fushën e sigurimit të detyrueshëm të mjeteve motorrike në sektorin e transportit 

Shkolla e Magjistraturës 

 

 

Gjuha e nënës   Shqip 

  

Gjuhë të tjera  

Vetë vlerësimi  Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

  Dëgjim Lexim Ndërveprim folës Prodhim folës  

Anglisht   Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë 

Italisht   Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Mirë 

 
                                          Frëngjisht 

Shënim:Mbrojtur në Fakultetin e Gjuhëve të huaja,Universiteti i Tiranës. 

Bazike 

  

  

Aftësi sociale dhe kompetenca  Predispozita shumë të mira për të punuar e vetme dhe në grup. 

Aftësi shumë të mira komunikuese. 

  

Aftësi organizative dhe kompetenca 
 
 

Aftësi kompjuterike dhe kompetenca 
  

E aftë për të marrë përsipër të gjitha përgjegjësitë për të kryer në kohë dhe me cilësi punën e kërkuar. 

Fleksibël dhe Komunikuese 

 
MC Office (Word, Excel Power Point)   
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 Konferenca Shkencore  

 

- 26 – 27 tetor 2018 
Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare: “Interdisciplinary Studies in 
Humanities” organizuar nga CORIS Dept, Universiteti Sapienza, Romë,Itali, me 
artikullin me temë: A  Unifying Decision or Normative Acts to Calculate Non-
Pecuniary Damage? 

- 7 dhjetor 2017 
Pjesëmarrëse në KonferencënNdërkombëtare: “Criminal law among tradition and 
existing challenges” organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë,UT , në bashkëpunim me 
Universitetin Sapienza,Romë dhe  Universitetin e Firenzes, Departamenti i 
Shkencave juridike,Itali,artikullin me temë:Mashtrimet në sigurime 

- 17 nëntor 2017 
Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare: “Developments and neë 
approaches in public law”, organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë,UT Departamenti 
Publik dhe  Universiteti i Salentos, Qendra edukative Euro-amerikane mbi politikat 
kushtetuese, Itali,me artikullin me temë:Vendimi i Gjykatës Europiane të 
Drejtësisë“Test Achats” dhe ndikimi i saj në tregun e sigurimeve 

- 20-21 janar 2017 
Pjesëmarrëse në Konferencën ndërkombëtare të Shkencave Sociale organizuar nga 
“European center for science education and research” në Helsinki, Finlandë, me 
artikullin me temë: “Theimportance of insurance premium payment moment, one of 
the key elements of insurance contract and the respective problematic”, 

- 28 prill 2015 
Pjesëmarrëse në Konferencën ndërkombëtare organizuar nga  Fakulteti i 
Drejtësisë,në bashkëpunim me Washington &Lee University School of Law  dhe 
European Centre me mbështetjen e USAID’s AlbanianProject - JuST në“Legal Clinical 
Education, Law Students’ Practical Skills Building, and Practice-Oriented Teaching 
Methods: Bridging the Gaps betëeen Theory and Practice”me artikullin me 
temë:Theoretical and Practical Training of students with indemnity of non-pecuniary 
damage in compulsory insurance 

- 25 prill 2015 
Pjesëmarrëse në Konferencën e dytë ndërkombëtare “Scientific challenges for 
sustainable development” organizuar nga Universiteti Ndërkombëtar i Strugës, 
Maqedonime artikullin me temë: “Some aspects on consumer protection in 
insurances” 

- 19 dhjetor 2015 
Pjesëmarrëse në Konferencën ndërkombëtare: “Interdisciplinary Studies” 
organizuar nga International Institute for private, commercial and competition law 
(IIPCCL) ,Tirana Business University (TBU) dhe Universiteti kolegji Pjetër Budi, 
Prishtinë, me artikullin me temë:Zotësia për të lidhur martesë dhe forma e martesës 
sipas së Drejtës Ndërkombëtare Private 

- 14 nëntor 2015 
Pjesëmarrëse në Konferencën  ndërkombëtare “Social-Economic Regional 
Cooperation toëards the Developed Markets” organizuar nga Universiteti i Elbasanit 
“Aleksandër Xhuvani”, me temë: “The trend of harmonizing the conflict of law 
rules,regarding to the name of natural persons”. 

- 4 dhjetor 2015 
Pjesëmarrëse në Konferencën Kombëtare: Progresi i së Drejtës Administrative në 
fokusin e rregullimit të marrëdhënieve: Individ-Biznes-Shtet, organizuar nga  
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Departamenti i së Drejtës, Fakulteti Ekonomik, 
Elbasan, artikullin me temë: Kontrolli gjyqësor mbi aktin normativ:Kufijtë e kontrollit 
Gjyqësor mbi vendimarrjen politike. 

- 23-24 maj 2014 
Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare “The state, Society and Law: 
Regional Cooperation”, organizuar nga Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, 
Fakulteti i shkencave politike juridike”, Albanian University” Tiranë, Fakulteti i 
Shkencave shoqërore dhe Qendra për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe studime 
Ballkanike me artikullin me temë: Mirëbesimi në Kontratën e Sigurimit 
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                               Botime 
 

- 21-22 nëntor 2014 
Pjesëmarrëse nëKonferencën ndërkombëtare: “Toward EU Single Market: 

Eksperiences, models and proposals in the Integration process” organizuar nga 

FakultetiEkonomik, “Aleksandër Xhuvani, Elbasan, me temë: “European insurance 

law towards a commom discipline” 

- 6-7 dhjetor 2013 
Pjesëmarrësë në Konferencën  Ndërkombëtare “Bashkëpunimi ekonomik Rajonal 
në procesin e globalizimit”, organizuar nga Universiteti Shtetëror i Tetovës, 
Fakulteti Ekonomik. 

- 21 nëntor 2012 

Pjesëmarrëse në Konferencën Kombëtare “Dhuna kundër fëmijëve në Shqipëri:Si e 

parandalojmë dhunën kundër fëmijëve,sistemi i mbrojtjes sociale dhe shërbimet 

sociale në Shqipëri”organizuar  nga  UNICEF në partneritet me Ministrinë e Punës, 

Çështjeve Sociale dhe  Shanseve të barabartë, Fakultetin e Drejtësisë dhe Fakultetin e 

Shkencave Sociale me mbështetjen e Komisionit Europian dhe Kooperacionit Austriak 

për zhvillim, me artikullin me temë:E drejta e mbrojtjes shoqërore dhe përkujdesjes 

sociale të fëmijëve në Shqipëri, në përqasje me Aktet Ndërkombëtare 

- 10 dhjetor 2012 
Pjesëmarrëse  në Konferencën Ndërkombëtare “E drejta private në 100 vjetorin e 
Shtetit Shqiptar”organizuar nga Departamenti i së Drejtës Civile të Fakultetit të 
Drejtësisë të U.T., në bashkëpunim Universitetin Shtetëror të Tetovës dhe 
Universitetin e Prishtinës, me temë:Evoluimi i skemës shtetërore të ndihmës së 
personave me aftësi të kufizuara 

- 3qershor 2011 
Pjesëmarrësenë Konferencën Ndërkombëtare “Stable Local Development-
Challenges and Opportunities”organizuar nga Universiteti i Prishtinës, Universiteti i 
Zenicës, Fakulteti i Drejtësisë dhe Universiteti Europian i Dukagjinit,me artikullin me 
temë:The system of private Institutions of Supplementary Pensions,the legal 
frameëork and its implementation in Albania and Kosovo. 

- 12 dhjetor 2011, 
Pjesëmarrëse  në Konferencën Kombëtare “Zhvillime dhe risi të së drejtës private” e 

organizuar nga Departamenti i së Drejtës Civile të Fakultetit të Drejtësisë të U.T, me 

artikullin me temë: “Përafrimi i legjislacionit kombëtar me “acquis communutaire” në 

aspektin e sigurimeve”.  

 

- Mediterrean Journal of Social Sciences,artikullin me temë: “The transport contract in 
Albanian Civil Code:A Systemic Analysis”,Vol.11,nr.1 janar 2020 
 

- Academic Journal of Interdisciplinary Studies,artikullin me temë:“Reflections on liability 
and full reimburement of Restituito in integrum damage in insurance”,si autor i parë 
Vol.8, nr.4 dhjetor 2019, revistë shkencore e rankuar nëScupus. 

 

- Journal of International Cooperation and Development, artikullin me temë: “Biological 

damage, as a special figure of non-pecuniary damage and problems encuntred in 

Albanian jurispudence”, Vol.2 nr.2.nëntor 2019,Richtmann publishing. 

 
- Academic Journal of Interdisciplinary Studies, artikullin me temë: “Juridical evolution of 

the “decent ëork” concept in the Abanian labour legislation”, si autor i dytëVol.8, nr.4 
dhjetor 2019, revistë shkencore e rankuar nëScupus. 

 
- Balkan journal of Interdisciplinary Research,artikullin me temë: “An overvieë on factors 

of risk in insurances and their impact to price of insurance”,Special issue, nr.1,qershor 
2015 

 

-  Academic Journal of Interdisciplinary Studies,Mediterrean Center of Social and 
Educational Research, Romë-Italy , Vol 4,  mars 2015 – Special Issue, artikulli me temë: 
“Treatment of damages and remuneration practice in compulsory insurance contract in 
transport sector”; 
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- International Journal of Science, Vol. 4/ 2013, artikullin me temë “Legal  Aspects of  
Insurance Contract”  

 
- Revista  Shkencore“The Heritage”, revistë periodike shkencore me bord editorial, 

botim shkencor i Universitetit Ndërkombëtar të Strugës Nr.11/2013,artikullin me 
temë  “Reinsurance Contract”. 

 
- Studime juridike, Nr. 1-2013, artikullin me temë “E drejta e autorit në Shqipëri në 

përqasje me aktet ndërkombëtare” 

 

- Revista Shqiptare Social Ekonomike, nr.2(75) prill-qershor 2013, me artikullin me 

temë “Konceptet dhe parimet kryesore europiane të sigurimeve” 

 


