
 

 

Curriculum Vitae 

 

Informacion Personal 

                            Emri: Bukuroshe Isufaj  

Adresa: L.”Pavarsia”,Rr “Kosova “ Vlorë 

Cel: + 355 664029361(+355697300950) 

Email: bukuroshe_isufaj@yahoo.it 

Shtetësia: Shqiptare 

Ditëlindja (Dita, muaji, viti) 02/03/1968 

 

                          

• EDUKIMI DHE TRAJNIME    

• Periudha                                                   Tetor 2011 e në vazhdim 

• Emri i institucionit                                          Universiteti i Tiranës  

                                                                       Fakulteti i Gjuheve te Huaja  

 Subjekti Kryesor                            PhD( DOKTORATURE)  ne GJUHESI - KOMUNIKIM   

        Tema “Gjuha dhe identiteti i shqiptareve ne integrimin europian”                         

•  Periudha                                                   2007-2010  

• Emri i institucionit                                   Universiteti i Tiranes 

                                                                    Fakulteti i Gjuhëve të Huaja     

             

 Subjekti kryesor          MASTER SHKENCOR NE GJUHESI -   KOMUNIKIMIN     

Tema “Gjuha dhe karakteristikat e komunikimit publicitar “ 

• Periudha                                 2002 – 2006 

• Emri i institucionit                         Universiteti”Ismail Qemali” Vlore 

                                                       Fakulteti i Gjuheve te Huaja 

                                                                   Dega italisht 



•  Titulli i kualifikimit të dhënë          MESUESE E GJUHES DHE LETERSISE 

ITALIANE 

                            

  

 Mbrojtj e gjuhes angleze   

                      

  

                                                    

• Periudha                                      1982 - 1986 

• Emri i institucionit                       Shkolla e mesme  Industriale Vlore 

• Subjekti kryesor                           Studime profesionale 

 

 

 

                     

         

 

EKSPERIENCA PUNE 

• Kohëzgjatja                                                2007 e në vazhdim 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit                Univesiteti” Ismail Qemali “Vlorë 

• Pozicioni i punës                                     Pedagoge efektive në 

                                                                  Univesitetin”Ismail Qemali”  Vlorë 

                                                                   Fakulteti i Shkencave Humane 

  

 

• Kohëzgjatja                                                2004 - 2006 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit                Shkolla e mesme “ Mustafa   Qemal 

Ataturk” 

• Pozicioni i punës                                        Mesuese e gjuhes italiane 

 

 

• Kohëzgjatja                                                2007 - 2008 

• Emri dhe adresa e punëdhënësit                Shkolla e mesme “Halim Xhelo” 

• Pozicioni i punës                                        Mesuese e gjuhes italiane 

 

               

 



 

 

                  Anetare e Institutit Alb-Shkenca     “IASH” qe  prej  2007 

 

 

 Botime, pjesemarrje dhe artikuj me tematika te ndryshme ne Konferenca  
Kombetare,Nderkombetare dhe Buletinin e Universitetit dhe Gazeta. 

 

 

 Pjesemarese ne Konferencen Shkencore “100 vjet  Bashkim Gjuhesor” mbajtur ne Shkup 
–Maqedoni, me 22 Nentor 2008 

 Paraqitur me kumtesen :”Shkrimi i shqipes me alfabetin latin dhe Kongresi i Manastirit” 

 

 Pjesemarese ne Takimin e Katert Vjetor Nderkombetar te Institutit Alb-Shkenca  2009 " 
Studiuesit Shqiptare ne Rrjedhat e Shkences Boterore". 

 Paraqitur me kumtesen :”Personazhi i gruas ne poezine e dashurise dhe ne letersine 
popullore shqipe” 

 Mbajtur ne Tetove,31.08,1-2.09.2009 

 

 Pjesemarese ne konferencen e pare nderkombetare me teme 

 “ Insegnamento della lingua e civilta italiana in Albania. 

 Una lingua tra realta e prospettive” 

 Mbajtur ne Tirane,27-28 mas 2009 

 

 Pjesemarese ne Takimin e V vjetor Nderkombetare Indtitutit Alb-Shkenca 

 "Integrimi i Diaspores ne Shkencen,Ekonomine dhe Kulturen Shqiptare" 

 

 Paraqitur me kumtesat: 1-"Jul Variboba ne nje botim te ri te Italo Costante Fortinos" si 
dhe 

 2-"Kontributi i Anton N.Berishes ne studimet bashkekohore arbereshe" 

 Mbajtur ne Tirane, 2-5 shtator 2010 

 

 Pjesemarese ne Konferencen Nderkombetare mbi "Konceptet dhe Pasojat e 
Shumegjuhesise ne Europe2" 

 Paraqitur me kumtesen me titull:"Krijimi i perspektivave nder-kulturore proçes qe 
realizohet nepermjet edukimit te ndryshimeve " 

 Mbajtur me 7-10.10.2010 ne Universitetin e Europes Juglindore,Tetove 

 

 

 Pjesemarrese ne Konferencen IV Shkencore Nderkombetare e katedres se gjuhes dhe 
Letersise Shqipe UEJL ,Tetove  mbi “Elena Gjika dhe kultura shqiptare “ 

 Paraqitur me kumtesen  me titull” Elena  Gjika një  personalitet me   kontribute  të  
çmuara  në  qytetërimin mes Lindjes e Perëndimit” 

 Mbajtur me 27maj  UEJL,Tetove 



 

 Pjesemarese ne Takimin e VI vjetor Nderkombetare Institutit Alb-Shkenca 

 Paraqitur me kumtesen  me titull”Kontributi i Uilliam Martin Likut ne fushen e 
studimeve albanlogjike” 

 Mbajtur me 1-4 Shtator Prishtine 

 

 

 

 Pjesemarrese  në : “Regional Roundtable of Womens’s  Forums “ 

 April,20,2012 Rogner Hotel ,Tirana ,Albania(LDGSH, WDN/IRI,NDI,ISET) 

 Pjese e panelit me temen “Roli i  grave ne procesin e integrimit “ 

 

 

 

 Pjesemarrese ne Takimin e VII Vjetor Nderkombetar  te Instituti ALB-SHKENCA  ne 
bashkepunim me Universitetin e Europes Juglindore Tetove ,Universitetin Shteteror te 
Tetoves ,Institutin e Trashegimise Kulturore Shqiptare ne Shkup  dhe me perkrahjen e 
Qeverise se Republikes se Maqedonise , me temen bosht 

 “Mendimi shkencor gjitheshqiptar  ne pragshekullin e dyte te Pavaresise 
kombetare:arritje,detyra,srategji”. 

 Paraqitur me kumtesen me titull:”      Shaban Demiraj një personalitet  me kontribute    
të     çmuara   në     standartizimin e gjuhës    dhe  të  shkencës në Shqipëri” 

 Mbajtur ne Shkup,Maqedoni,29-31 Gusht 2012 

 Pjesemarrese ne International Interdisciplinary Conference :”Identity ,Image & Social 
Kohesion in the time of Integrations and  Globalization” 

 Presented on the topic “ The Albanian language and its antiquity in Balcan” 

 Vlore-Albania 26-27 November 

  Pjesëmarrese  në Konferencën vjetore Kombëtare “Java e Shkencës 2013” ne Prishtine 
26-27 Maj 2013 

Paraqitur me artikullin Tema: Çështja  çame dhe perspektivat e saj në kontekstin 
europian 

 Pjesemarrese ne Takimin e VIII Vjetor Nderkombetar  te Filologjise,Historiografise dhe 
Kulturologjise. 

 Moderatore e seances si dhe prezantuar me kumtesen me titull:”Shqipja ne rjedhat e 
globalizimit” 

 Mbajtur Tirane,29-31 Gusht 2013 

 2nd International Scentific Conference Prospects –and State of Todays’sSociolinguistics  
 Paraqitur me temen :”Gjuha dhe identiteti i shqiptareve ne integrimin europian” 

 Mbahet me :1-2 Nentor 2013  
  

  

 BOTIME 

 

 Botim: Ne  buletinin  shkencore te vitit  2008  te Universitetit  te Vlores “Ismail Qemali” 
me titull:”Shkrimi i shqipes me alfabetin latin dhe Kongresi i Manastirit “ 
 

  Botim:Ne Gazeten Telegraf artikulli me titull 



 "Cështja çame dhe diplomacia ndërkombëtare" 

 Tirane me 10.09.2010 

 Botim :”Personazhi i gruas ne poezine e dashurise dhe ne letersine popullore shqipe”ne 
aktet e konferences ne Tetove 

 Botim :“Krijimi i perspektivave nder-kulturore proces qe realizohet nepermjet edukimit 
te ndryshimeve”, ne aktet e konferencave Tetove 2011 

 Botim: “Elena  Gjika një  personalitet me  kontribute  të  cmuara  në  qytetërimin mes 
Lindjes e Perëndimit”,  Mbajtur me 27maj  UEJL,Tetove. 

 Botim: Ne  buletinin  shkencore te vitit  2012  te Universitetit  te Vlores “Ismail Qemali” 
me titull:” 

 “Jul Variboba  in  a new  edition  of  Italo Costante   Fortinos” 

 Botim ne: Revisten shkencore te Institutit Alb-Shkenca studimin :”      Shaban Demiraj 
një personalitet  me kontribute    të     çmuara   në     standartizimin e gjuhës    dhe  të  
shkencës në Shqipëri”Tirane Prishtine Shkup 2013 

   

 

 

AFTËSI  DHE  KOMPETENCA 

PERSONALE 

 

GJUHË TË HUAJA                          ANGLISHT , ITALISHT 

 

AFTËSI ORGANIZATIVE         Anetare e Institutit Alb-Shkenca     “IASH” 

 

                                                        Koordinim i detyrave; përpilim korrekt; 

                                                        Aftesi të mira organizative dhe menaxhuese. 

                                                        E komunikueshme dhe e afte per te punuar ne grup  

 

Angazhime:                                      Qe prej 10.03.2010 mbaj funksionin e  

                           Kryetare e Forumit te Gruas ne Partia  Drejtesi Integrim dhe Unitet 

(PDIU)  

                                                       

  Qe prej 15.07.2011 mbaj funksionin e  

                         Anetare e Keshillit Bashkiak Vlore(kryetare e grupit PDIU) 

                   Qe prej 1.07.2012.  anetare e Keshillit Kombetar PDIU 

  Qe prej 20.11.2012 mbaj funksionin e Drejtore Rajonale e Sigurimeve Shoqerore - Vlore  

 

 

AFTËSI TEKNIKE                        Microsoft – Word; Excel; PowerPoint; Publisher; 


