
 
 

INFORMACIONE  VETJAKE 
 

Emri  Niazi Xhaferaj 

 

Adresa  Rajoni nr.3 , Vlore. Lagjja Pavaresia 

Telefoni   0683640025   

Fax   

E-mail   niazixhaferaj@yahoo.com 

 

 

Kombësia  Shqiptare 
 

Datëlindja [ dita, muaj, viti ]  24.01.1949 

Vendlindja  GUMENICE, VLORE 

 

Sexi  Mashkull       Po Femer        

 

Statusi Civil  Beqar              Martuar         Po i/e Ve         □ Divorcuar          □ 

 
 
 
 

 

 

 
 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

EDUKIMI DHE TRAJINIME 

• Data (prej – deri më)  1962-1966 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Gjimnazi i pergjithshem “Janaq Kilica”, Fier  

Deftese pjekurie 

• Data (prej – deri më)  1966-1968 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Instituti i Larte Pedagogjik, Shkoder, Dega Gjuhe –Letersi. 

Mesues i gjuhes shqipe dhe letersise per shkollat 8-vjecare. 

• Data (prej – deri më)  1968-1972 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Universiteti i Tiranes, Dega, Gjuhe shqipe dhe Letersi. 

Mesues i gjuhes shqipe dhe i letersise per shkollat e mesme. 
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Pervojat e Punësimit 

 

 
 
 

 

 

 

• Data (prej – deri më)  2004-2006 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Universiteti i Tiranes, Dega Gjuhe shqipe  

Shkolle pasuniversitare 

• Data (prej – deri më)  2011-2014 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Universiteti I Tiranes, Shkolla Doktorale 

Doktor ne Gjuhesi 

• Data  29.01.2000 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Drejtoria Arsimore Vlore 

Mesues mjeshter 

• Data  2008 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Instituti i Kurrikulave dhe i Trajnimit 

Certifikate vleresimi per planin vjetor te shkolles 

• Data  2008 

• Emri dhe Lloji I Institutit 
Trajinues/Titulli I marre 

 Instituti i Kurrikulave dhe i Trajnimit 

Certifikate vleresimi per planifikimin e oreve te lira ne shkolle 

• Data (prej – deri më)  1973-1992 

 Roli ose pozicioni i punës  Drejtror ne shkollen 8-vjecare “Alush Gjika” , Pete, Vlore 

• Data (prej – deri më)  1992-1997 

 Roli ose pozicioni i punës  Mesues ne shkollen 8-vjecare “Alush Gjika” ,Pete, Vlore 

• Data (prej – deri më)  1998-2004 

 Roli ose pozicioni i punës  Drejtor ne shkollen 8-vjecare “Alush Gjika” ,Pete, Vlore 

• Data (prej – deri më)  2004-2008 

 Roli ose pozicioni i punës  Drejtor ne shkollen 9-vjecare “Qazim Sina”, Kocul, Vlore 

• Data (prej – deri më)  2008-2009 

 Roli ose pozicioni i punës  Mesues ne shkollen e mesme “Mynyr Xhindi”, Vllahine, Vlore 

• Data (prej – deri më)  2009-2013 

 Roli ose pozicioni i punës  Mesues ne shkollen 9-vjecare “Ismail Caushi”, Rexhepaj, Vlore 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

                                                           [ Shkruaj Nivelet: Shumë mirë, mirë, elementarë. ] 

[ Specifiko Gjuhët ]  Anglisht Italisht 

• Aftësi Leximi   Elementare Mire 

• Aftësi Shkrimi  Elementare Mire 

• Aftësi Komunikimi  Elementare Mire 

 

AFTËSI SHOQERORE 
Të jetosh dhe të punosh me të tjerë, të 

jesh pjesmarrës ne aktivitete 
shoqerore…. 

 Kam aftësi të mira komunikimi dhe bashkëpunimi në grup  duke marrë përgjegjësi e dhene 
detyra në veprimtari të ndryshme të organizuara. 

 

AFTËSI ORGANIZATIVE 
 

 Kam aftësi të marrë përsipër organizimin e debateve duke drejtuar pyetje logjike. Kam aftësi në 
organizimin e aktiviteteve dhe eventeve të ndryshme, aftësi bashkëpunimi dhe për të zgjidhur 
situata konfliktuale. Kam vullnet e dëshirë për të mësuar në punë e sipër e për të përfituar nga 
pervoja e të tjerëve, nga dinamizmi dhe efektiviteti në shfrytëzimin e kohës. Marr iniciativa, kam 
aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur, kam aftësi pë të përdorur në mënyrë efikase kohën 
për të përmbushur detyrat, kuptoj subjektin, standardet dhe procedurat e zbatueshme. Kam 
aftësi gjykuese për të marrë vendimet e duhura në lidhje me punën, përshtatem shpejt sidomos 
me ndryshimet, mendoj në mënyrë aktive, kritike dhe krijuese. Kam aftësi shumë të mira 
komunikuese, pranoj kritikat konstruktive dhe jam i motivuar per pune mesimore e shkencore. 

 

 

AFTËSI TEKNIKE 
Kompjuteteri, aftësi per te perdorur 

pajisje te vecanta etj 

  Certifikuar në të gjitha programet e paketës office në përdorimin e Word, Exel, Power Point dhe 
paketës së programeve të Internetit. 

 

 
 

• Data (prej – deri më)  2009-2012 

 Roli ose pozicioni i punës  Pedagog i jashtem ne Universitetin “Kristal” , Fier 

• Data (prej – deri më)  2014 

 Roli ose pozicioni i punës  Pedagog i jashtem ne  “Albanian University”, Berat 

• Data (prej – deri më)  2015 

 Roli ose pozicioni i punës  Pergjegjes i Qendres kerkimore –shkencore ne Akademine e Studimeve te Aplikuara Reald 
(efektiv) 

AFTËSI PERSONALE 

GJUHA MËMË  Shqip 

GJUHË TË TJERA 



AFTËSI ARTISTIKE 

Muzik, shkrime, design, etj. 

 Kam aftësi në shkrim,në hartimin e temave të ndryshme dhe argumentimin e tyre logjik si dhe 
aftësi të mira shprehese. 

 

 

 

INTERESA TË  VECANTA 

 

 Njoh kultura të reja dhe angazhohem në zhvillimet e fundit të shkencës. Kam dëshirë të jem në 
kontakt të vazhdueshëm me njerëz të fushave të ndryshme.Komunikimi dhe mprehtësia janë dy 
elementë që i zotëroj mirë. 

 

 

PATENTËN E MAKINËS(S)  Jo 

 
 

Pjesemarrje ne Konferenca 
Shkencore 

 2011    Referim në simpozium shkencor në Universitetin “Albanian University”,  Berat 
per probleme te mesimdhenies bashkekohore. 

 
2012     Referim në konferencën shkencore ndërkombëtare për Fan Nolin  
             me temë: “Figurat stilistike dhe elementet e vjershërimit poezinë e Fan Nolit” . 
 
2012   Referim në konferencën shkencore ndërkombëtare ne Elbasan  per Kostaq 

Cipon me temë: “Figurshmëria e shqipes në veprat e Kostaq Cipos”. 
 
2012    Referim në konferencën shkencore në Vlorë : “E para është  fjala” me temë: 

“Lëvrimi i stilistikës së gjuhës shqipe në 100 vitet e pavarësisë”. 
 
2012     Referim në konferencën shkencore ndërkombëtare në Vlorë për  100- vjetorin 

e pavarësisë me temë: “Vështrim mbi figurat stilistike në këngët   popullore për 
liri e pavarësi”. 

 
2013   Referim në konferencën shkencore ndërkombëtare në Shkodër  me temë: 

“Figurat stilistike dhe mesazhet e kengeve popullore himarjote”. 
 
2017 e në vijim    Botime të ndryshme në “Buletinin Shkencor REALD”. 
 

 

 
 



Botime    
2004   Bashkautor i librit “Ligjërimi poetik” për shkollat e mesme  dhe  të larta. 
2009    Bashkautor i librit “ Figurat stilistike” për shkollat e mesme  dhe të larta, botuar 
nga “Europrint”, Vlorë. 
2010    Bashkautor i librit për mësuesin “Gjuha shqipe 9”(Albas). 
2011    Botues në “Gjurmime albanologjike”, Prishtinë i një artikulli   shkencor me titull: 
“Personifikimi, simboli dhe grotesku ne  traditen shqiptare dhe ne trajtimet 
bashkekohore”. 
2013   Kam botuar në Buletinin Shkencor të Universitetit të Korçës artikullin shkencor 
“Figura stilistike dhe elementet e vjershërimit në poezinë e Fan Nolit”. 
2013   Kam botuar në Buletinin Shkencor të Universitetit “Kristal”nr.4  
 artikullin shkencor  “Metafora dhe krahasimi në traditën shqiptare dhe në trajtimet 
bashkëkohore”. 
2013   Kam botuar  si bashkautor një artikull shkencor në “Gjurmime   albanologjike”,   
Prishtinë me temë “Figurat stilistike dhe elementet e vjershërimit  në  krijimtarinë 
poetike të Fatos Arapit”. 
2013 Kam botuar ne Buletinin shkencor te Universitetit te Elbasanit artikullin shkencor 
me teme:”Figurshmeria e shqipes ne veprat e Kostaq Cipos” 
 

 

 
 
 
                                                    Nenshkuresi  
                        Dr. Niazi Xhaferaj 


