
 

 
CURRICULUM VITAE 

 

I. Të dhënat personale  

 

Emri    Nexhip 

Mbiemri   Mërkuri 

Datëlindja   04.02.1955 

Vendlindja   Përmet 

Kombësia   Shqiptare 

Gjendja familjare  Martuar 

Gjuhët    Frëngjisht, Rusisht 

Adresa   Lagjja, “Pavarësia”,  Vlorë. 

Tel.                              +35533230866 

Nr. i cel         +355692175908 

E-mail   nexhip_merkuri@yahoo.fr  

 

II. Arsimimi 

 

1970-1974 Shkolla e mesme e përgjithshme”Sejfulla Malshova”, Këlcyrë, 

Përmet. 

1974-1978  Instituti i Lartë Pedagogjik “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan. 

Diplomimi  Mësues i gjuhës dhe letërsisë. 

1987-1988 Specializim pasuniversitar për gjuhë shqipe (1 vit), Fakulteti i 

Historisë dhe Filologjisë.(nr.290 ) 

Pasuniversitar Gjuhësi e përgjithshme.(nr.137) 

 Leksikologji e përgjithshme.(nr.154) 

 Gjuhën frënge( më 27.02.1996 )dhe gjuhën ruse(.nr.i regjistrit 11.) 

Grada  Fitoi gradën “Doktor”, më 3.07.1996 me nr. i Regjistrit themeltar  

35 98. 

Titulli         Merr titullin “Profesor i  Asociuar”, më 30 qershor 2004, nr.regj. 

4999, nr. i dëshmisë 565. 

Titulli                 Merr titullin “Profesor ”, QSA, më 30 nëntor 2011,  diplomë me 

nr.regj.98 

 

III. Vendet e punës  

 

1978-1984 Mësues në shkollën 8-vjeçare, Përmet. 

1984-1988 Drejtor i shkollës 8-vjeçare. 

1989-1993 Drejtor i  shkollës së mesme të bashkuar. 

1993-1994 Metodist për lëndët gjuhë-letërsi të rrethit Përmet. 

1994-1997 Inspektor për lëndët gjuhë-letërsi në Drejtorisë Arsimore Përmet. 

1997-2000 Përgjegjës i kontrollit dhe i kualifikimit në Drejtorinë Arsimore, 

Përmet. 

2000-2002 Pedagog i gjuhës shqipe në Universitetin  “Ismail Qemali”, Vlorë. 

mailto:nexhip_merkuri@yahoo.fr


2002-2005           Përgjegjës  i seksionit për Ciklin e Ulët dhe Parashkollor në 

Universitetin “Ismail Qemali”, Vlorë. 

2005-2009                Përgjegjës i degës gjuhë-letërsi në Universitetin  “Ismail Qemali”, 

Vlorë. 

 2009-sot          Drejtues për lëndët:  Hyrje në gjuhësi, Gjuhë shqipe 1, Gjuhë shqipe 2. 

Gjuhësi e përgjithshmen,në nivelin e dytë. 

Është dekoruar me Urdhërin “Naim Frashëri” të klasit III “Për punë të palodhur  dhe 

përkushtim  në procesin e mësimdhënies  për rezultate të larta në  vazhdimësi”  me 

dekret nr.799. 

 

IV..REFERIME: 

 

a)Në veprimtari shkencore   brenda vendit : 

 

1. Probleme gjuhësore tek krijuesit vlonjatë të mijëvjeçarit të ri, Konferenca kombëtare 

“Vlora në rrjedhën e kohës”, 2001. 

2. Gjuha dhe leximi, pikat e ndarjes dhe të bashkimit, (bashkautor) në Konferencën 

kombëtare “ Gjuha shqipe, leximi letrar dhe  letërsia në shkollë”. Tiranë, 2002. 

3. Kërkime në të lexuarin fillestar të nxënësve, Konferenca e  dytë kombëtare “Leximi 

sot”. Tiranë, më 20-21 janar, 2000. 

4. Bukurzanimi i fjalës naimiane dhe mijëvjeçari i ri, Konferenca shkencore “NAIM 

FRASHERI - 160-VJETORI I LINDJES”. Vlorë, më 25 maj 2006 (bashkëpunim me 

Akademinë e Shkencave)  

5. Kultura gjuhësore dhe purizmi në veprën e Ali Asllanit. Konferenca Shkencore “Ali 

Asllani – princi i lirikës shqiptare “Akademia e Shkencave, Universiteti “I.Qemali”. 

Vlorë, 19-20 dhjetor 2006. 

6. Oksimoroni dhe dallesa e përcaktorëve në prozën e Petro Markos. Konferenca 

shkencore “Petro Marko-personalitet i shquar i letërsisë bashkëkohore shqiptare”. 

Vlorë, 21 maj 2008.  

7. Sprovë psikolinguistike për emërtimet e lashta shqipe, Simpoziumi “Identiteti dhe 

integrimi shqiptar në epokën e globalizmit”. Tiranë, më 1-3 shtator, 2008. 

8. Gjuhësia diakronike e kontributi i prof. Shaban Demiraj për Epirin dhe Mesapët, 

(bashkautor, autor i parë) Konferenca shkencore “Akademik Shaban Demiraj dhe 

kontributi i tij  në arsimin dhe shkencën shqiptare”. Vlorë, 25 maj 2009. 

9.  Dukuritë  mbisegmentore  dhe tekstet e gjuhës shqipe I-IX.  Konferenca 

Ndërkombëtare”Gjuha dhe letërsia në shkollë, politika standarde-mësimdhënia dhe të 

mësuarit”.Tiranë, 30.09.2010. 

10.Kodimi i kohës në   prozë (Romani “Aksidenti” i I.Kadaresë) Konferenca 

shkencore”Globalja dhe kombëtarja në letërsinë e sotme shqipe” Vlorë,20 nëntor 2010. 

11. Mbi disa  veçori të  sociolinguistikës  diakronike tek Kanuni i Labërisë. Konferenca 

Shkencore Ndërkombëtare”Studimet  sociolinguistike  në Shqipëri-trashëgimia , gjendja 

dhe perspektiva” Universiteti “Fan S.Noli”Korçë, 4.11.2011                                                     

12. Kontributi i prof.RamiMemushaj për politikën gjuhësore dhe planifikimin gjuhësor 

Tryeza shkencore, Vlorë,19 tetor 2012. 

 



13. Veçori filologjike të fjalimit të Ismail Qemalit  në Shpalljen e Pavarësisë 

                                  (Tekstet e shkruara në pasditen e 28 Nëntorit 1912) 

 Konferena shkencore “ E para ishte fjala”. Vlorë , 17 nënor 2012. 

 

 

b) Në veprimtari shkencore   jashtë  vendit : 

 

1. Veçori të specializimit  të parashtesave  dhe prapashtesat  tek emërtimet e bimësisë, në 

“Seminarin XXII Ndërkombëtar për  gjuhën  letërsinë  dhe kulturën shqiptare”. Prishtinë, 

2003.  

 

2. Veçori të ligjërimit  popullor si shprehje e kulturës gjuhësore, në Simpoziumin 

Shkencor  “50- vjet përpjekje dhe studime  albanologjike”. Prishtinë, 2003. 

 

3. Antonimia tek emërtimet e pathjeshta, në “Seminari ndërkombëtar për gjuhën, 

letërsinë  dhe kulturën shqiptare”  24/1. Prishtinë, 2005. 

 

4. Vështrim krahasues  për emërtimet e bimësisë  në bashkësinë  arbëreshe  të  Paulinit 

LLukan, Simpoziumi  ndërkombëtar “Gjuha dhe letërsia arbëreshe”, Tetovë, Maqedoni, 

28-29 prill 2008. 

 

5. Mundësia e lëvizjes së shenjës  gjuhësore  në hapësirë dhe në kohë, (bashkautor,autor i 

parë) Konferenca ndërkombëtare “Dialogu kulturor” 12-13 maj 2008, Bllagevgrad, 

Bullgari. Possible movement of content and form of the linguistic sign in time and space 

(The case of translation reëriting of Byron’s Child Harold in the albanian context) in 

Eintercultural dialogue and integration, South Ëest University ”Neofit Rilski”,  

Blagoevgrad. ISBN 978-954-680-568-3, Bullgari. 

 

6. Prirjet gjuhësore dhe gjeografia e shtrirjes sipas metodës së studimit  të ndajshtesave  

nga E.Çabej, Konferenca  Shkencore  IV Ndërkombëtare “Eqrem Çabej, figura që 

shkëlqeu në studimet albanologjike”. Tetovë, 19-20 dhjetor 2008. 

 

7. Veçori gramatikore  të kodit ndërkulturor tek  fjalët e urta  në Ballkan, Konferenca e 

Parë Shumëdisiplinore Ndërkombëtare ”Folklori ballkanik si një kod interkulturor”, 

Grammatical features of the inter-cultural code at  the  proverbs in Balkans. Poznan, 12-

13 maj 2009, Poloni. 

 

8. Prirje gjuhësore  në regjistrin e ngritur  dhe standardi. 

Die sprachiliche Tendenzen in der gehobene Register and der Standard, Kongresi i 

Manastirit: sfidë mes traditës dhe risisë në kulturën e shkrimit shqip, Mynih, 7-8 nëntor 

2008, Gjermani. 

 

9. Veçori të ndërtimit  të toponimeve  rreth Parauejt, Përmet, Konferenca IV, Toponimia  

dhe antroponimia shqiptare sot-gjendja dhe prespektiva. Takimi i katërt vjetor 

Ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca “IASH-2009”. Tetovë, 2009. 

 



10.   Kultivimi i prirjeve te sociolinguistikës diakronike  tek kanunet shqiptare(ligjërimet 

e trashëguara shqiptare ) Kongresi X i gjuhësisë së përgjithshme. Universiteti i 

Sarakozës, 18-20.IV.2012. Spanjë. 

11. Tekst universitar i dialektologjinë shqiptare  dhe  kontributi i albanologes Agnia 

Decnickaja. Konferenca ndërkombëtare për 100-vjetorin e lindjes së Agnia 

Desnickaja.Universiteti i Sankt Petërburg, Rusi,më 27-30 shtator 20012. 

   

 

 

V. ARTIKUJ SHKENCORË TË BOTUAR 

 

a) Botime artikujsh shkencorë brenda vendit  në Revista  Shkencore  dhe Përmbledhje 

Studimesh e Aktesh të Veprimtarive  Shkencore  

 

1. Emërtimet popullore togfjalëshore të bimësisë.” Studime Filologjike”  1995, nr.1-4. 
1. Libri i Gjovalin Shkurtaj, “Ta duam dhe ta ruajmë gjuhën tonë të bukur”, “Gjuha 

jonë”, nr.1-2.  Tiranë,1999. 

2.  Shprehje popullore nga rrethi i Përmetit. Gjuha jonë, nr.1-2.  Tiranë,1997. 

3. Hapësira të termit gjuhë në kurrikulën e edukimit parashkollor. Revista Pedagogjike, 

nr.4. Tiranë, 1999. 

4. Lexuesi i mesazhit letrar dhe konteksti gjuhësor, Revista “Mprehtësia”, nr.2. Tiranë, 

1999. 

5. Integrimi ndërlëndor…, Kurrikula dhe gjuha, nr.1. Tiranë, 2001. (Botim i Institutit të 

Studimeve Pedagogjike) 

6. Probleme gjuhësore tek krijuesit vlonjatë të mijëvjeçarit të ri, Konferenca kombëtare 

“Vlora në rrjedhën e kohës”,2001. 

7.  Kultura gjuhësore  dhe integrimi ndërlëndor, në  Buletinin shkencor, nr.1.Vlorë, 2001. 

8.  Probleme të formimit gjuhësor të nxënësve në arsimin tetëvjeçar, Kurrikula dhe gjuha, 

nr.3. Tiranë, 2002. 

 9. Probleme të  formimit gjuhësor  të nxënësve  dhe tekstet e gjuhës shqipe 2-8, në 

Buletinin shkencor, nr.2. Vlorë,2002. 

10. Degëzimi i objektivit  të përgjithshëm në lëndën e leximit letrar,kërkesë për 

realizimin e standardeve të arritjes në  Kurrikula dhe shkolla, Gjuhë shqipe dhe  lexim 

letrar, nr.5. Tiranë, 2003. 

11. Gjuha shqipe  dhe mësimi i lexim-shkrimit në Kurrikula dhe shkolla, Cikli fillor nr. 9. 

Tiranë, 2005. 

12. Libri “Himara në shekuj”, një kontribut i veçantë për etnosin shqiptar, në Buletini 

shkencor, nr.8. Vlorë, 2006. 

13. Vështrim për realizimin e standardeve në lëndën e gjuhës amtare, gjuhë shqipe 

Buletini shkencor, nr. 9, Vlorë, 2006. 

14. Vështrim për realizimin e standardeve në lëndën e  gjuhë shqipe në “Në fokus  të 

ndryshimeve  kurrikulare. Për zhvillimin profesional” Botim i Qendrës së Trajnimit dhe 

Kualifikimit  për Arsim. Tiranë, 2006. 

15. Tingëllimi i bukur i fjalës naimiane  në mijëvjeçarin e ri. Revista shkencore “Perla”, 

nr.2. Tiranë, 2006. 



16. Vështrim për kulturën gjuhësore të të folurit në trevat buzë Adriatikut.Buletini 

shkencor, nr.10. Vlorë,  2007. 

17. Kultura gjuhësore dhe purizmi në veprën e Ali Asllanit. Konferenca Shkencore “Ali 

Asllani –princi i lirikës shqiptare “Akademia e Shkencave, Universiteti “Ismail Qemali”, 

Tiranë, 2007.  

18. Oksimoroni dhe dallesa e përcaktorëve në prozën e Petro Markos. Konferenca 

shkencore “Petro Marko-personalitet i shquar i letërsisë bashkëkohore moderne”, Vlorë, 

2009. 

19. Sprovë psikolinguistike  tek emërtimet e lashta  të bimësisë(të një sociolekti). Buletini 

shkencor , nr. 12. Vlorë, 2008. 

20. Gjuhësia diakronike e kontributi i prof. Shaban Demiraj për Epirin dhe Mesapët, 

(bashkautor, autor i parë) Konferenca shkencore “Akademik Shaban Demiraj dhe 

kontributi i tij  në arsimin dhe shkencën shqiptare”. Triptik, 2011. 

21.  Dukuritë  mbisegmentore  dhe tekstet e gjuhës shqipe I në Studime AlbanalogjikeI-II. 

Tiranë, 2011. 

22. Prirje gjuhësore në regjistrin e ngritur  të trashëguar.Leksikon.gjuhëtarë shqiptarë  

dhe albanologë.Shkodër, 2012. 

23. Mbi disa  veçori të  sociolinguistikës  diakronike tek Kanuni i Labërisë. Konferenca 

Shkencore Ndërkombëtare”Studimet  sociolinguistike  në Shqipëri-trashëgimia , gjendja 

dhe perspektiva Universiteti “Fan S.Noli” Korçë, në Studime 

sociolinguistike.Korçë,2013. 

 

b)Botime artikujsh shkencorë jashtë vendit: 

 
1. Veçori  të specializimit  të parashtesave  dhe prapashtesave  tek emërtimit e bimësisë,  

në Seminarin Ndërkombëtar  për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare 22/1. Prishtinë, 

2004. 

 

2. Veçori të ligjërimit popullor si shprehje e kulturës gjuhësore, në “50- vjet studime 

albanologjike”. Prishtinë,2004.  

 

3. Antonimia tek emërtimet e pathjeshta, në Seminarin Ndërkombëtar për gjuhën, 

letërsinë  dhe kulturën shqiptare 24/1. Prishtinë, 2005. 

 

4. Possible movement of content and form of the linguistic sign in time and space (The 

case of translation reëriting of Byron’s Child Harold in the albanian context) in 

Eintercultural dialogue and integration, South Ëest University ”Neofit Rilski”,  

Blagoevgrad. ISBN 978-954-680-568-3, Bullgari. 

 

5. Veçori gramatikore  të kodit ndërkulturor tek  fjalët e urta  në Ballkan,në revistën 

“Kuvendi”, nr.8,9. Michigan, 2009. 

 

6. Grammatical features of the inter-cultural code at  the  proverbs in Balkans, në revistën 

“Kuvendi”,  nr.8-9.  Michigan, 2009. 

 



7. Mbi disa veçori krahasuese për kulturën gjuhësore  të të folurit në trevat buzë 

Adriatikut,në Jeta Arbëreshe, nr.63, Cs. Italia, 2009. 

 

8. Prirjet gjuhësore dhe gjeografia e shtrirjes sipas metodës së studimit  të ndajshtesave  

nga E.Çabej, Konferenca  Shkencore  IV Ndërkombëtare për gjuhën dhe letërsinë 

shqiptare “Eqrem Çabej- figura që shkëlqeu në studimet albanologjike”. Tetovë, 19-20 

dhjetor 2008.-Tetovë,2009,ISBN 978-9989-173-27-1.COBISS.MK-ID 79871754. 

 

9.Sociolekti i Përmetit  dhe emërtimet e bimësisë në bashkësinë arbëreshe  të Pulinit 

Llukan,  në Jeta Arbëreshe, nr.65, Cs. Italia, 2010. 

 

10. Mbi disa prirje të gjuhës së folur si kod i trashëguar, në “Zëri i Pelagonisë”, nr.1-

2,2010. ISSN 1857-5560.Shkup, Maqedoni. 

11. Vështrim krahasues  për emërtimet e kafshëve  në disa zona të Toskërishtes Veriore, 

në “Zëri i Pelagonisë”, nr.3-4/2010. ISSN 1857-5560.Shkup,Maqedoni. 

 

12. Vështrim krahasues  për emërtimet e bimësisë  në bashkësinë  arbëreshe  të  Paulinit 

LLukan, Simpoziumi  ndërkombëtar “Gjuha dhe letërsia arbëreshe”, Tetovë, 2011 

Maqedoni, ISBN 978-608-4503-62-0 

13. Dukuritë  mbisegmentore  dhe tekstet e gjuhës shqipe I-IX .Edukologjia 5/2011, 

Prishtinë. 

14. Veçori gramatikore  të kodit ndërkulturor tek  fjalët e urta  në Ballkan, Konferenca e 

Parë Shumëdisiplinore Ndërkombëtare ”Folklori ballkanik si një kod interkulturor”, 

Grammatical features of the inter-cultural code at  the  proverbs in Balkans. Poznan, 

2011, Poloni.  ISBN 978-83-232-2355-9. 

15. Grammatical features of the inter-cultural code at  the  proverbs in Balkans.Revista 

“Topografia tozsamosci,tom.2.Poznan , Poloni,2012.ISSN 1429-7612. 

16. Veçori filologjike të fjalimit të Ismail Qemalit  në Shpalljen e Pavarësisë 

                                  (Tekstet e shkruara në pasditen e 28 Nëntorit 1912) revista”Jeta 

arbëreshe”nr.74,dhjetor 2012, Itali. 

 

VI. BOTIME MONOGRAFISH  

a)Brenda vendit  
1. Kërkime etnolinguistike tek emërtimet e bimësisë.  Triptik, 2003. 

(faqe 1-163.) 

 

2. E folmja e Përmetit, fjalor krahinor, fjalori i bimësisë së trashëguar. Vlorë, 2009. 

(faqe 1-460.) 

 

 

VII. BOTIM TEKSTESH MËSIMORE  UNIVERSITARE 

 

1. Gjuhë shqipe 1. Modul. (tekst universitar).Vlorë,Triptik 2011.(f.1-331) 

 

2. Gjuhë shqipe 2. Modul. (tekst universitar). Europrint, 2008 (f.1-288) 

 



3. Formim gjuhësor . Ushtrime, teste.(tekst universitar) Triptik, 2013. (f.1-325) 

 

VIII. PUNA SI TITULLAR LËNDE  

 

 Probleme të mësimdhënies, Gjuhë shqipe, Lexim letrar. Tiranë, 2000. (libër mësuesi, 

faqe 1-198.) 

 

  Modele të suksesshme mësimdhënieje. Gjuhë shqipe 5-8. Lexim letrar 5-8. Europrint, 

2004. (Bashkautor   f.1-253) 

 

Modul. Integrimi i mësimdhënies dhe i të nxënit  në lëndën e gjuhës shqipe  2-4, në 

Ndërveprimi në klasë. Për zhvillimin profesional.(për pasuniversitarët e Ciklit të Ulët) 

Botim i Institutit të Studimeve Pedagogjike. Tiranë, 2003. 

 

 Teste në lëndën e gjuhës amtare 2. Tiranë, 2005. (f.1-124) 

 

 Teste, fletë pune  në lëndën e gjuhës amtare 3. Tiranë, 2006.( f. 1-127) 

 

 Teste, fletë pune për gjuhën shqipe 3. Tiranë, 2006. (f. 1-125.) 

 

 Teste, fletë pune për gjuhën shqipe 4. Tiranë, 2007. (f. 1-124.) 

 

 Teste, fletë pune për gjuhën shqipe 5. Europrint ,2008. (f. 1-130.) 

 

PROJEKTE 

 

1. Hartues dhe drejtues i projektit “Kualifikim  për metodat e reja  në lëndët gjuhë shqipe 

dhe lexim letrar për mësuesit pa arsimin përkatës”. Tiranë, 1-31 gusht 1996. 

2. Bashkëhartues i projektit  “Trashëgimia  kulturore e Lumit të Vlorës “(2005-2006) 

3. Bashkëhartues i projektit  ndërkombëtar “Interventi di informacione dell’immagine 

dell’Albania” (2006-2008) 

4. Fjala krahinore dhe prirja në gjuhën standarde. Universiteti “Ismail Qemali", 2009 

 

UDHEHEQJE DIPLOMASH 

 

Gjuha amtare 2” dhe përvoja didaktike për realizimin e standardeve  

Kërkesat bashkëkohore për të komunikuarit dhe nënlinja “Të flasim” 

Leximi i shenjës gjuhësore në lëndën e gjuhës amtare 2,3 

Teknologjitë e reja dhe linja “Të shkruajmë” 

Përcaktori  dhe rendi tij në veprën “Darka e gabuar” e Ismail Kadaresë 

Njohuritë gjuhësore  në tekstet e gjuhës shqipe 6-9 

Vështrim leksiko-semantik mbi përdorimin e parafjalës  në veprën “Intervistë me 

veteveten (Retë e gurët) të autorit Petro Marko 

Vështrim i përgjithshëm për lidhëzat nga ana morfologjike dhe sintaksore mbështetur tek 

vepra e P.Markos”Nata e ustikës “. 



Veçori strukturore të gjymtyrëve homogjene në prozë,romani “SI- DO-RE-LA” i 

F.Kongolit etj. 

 

Udhëheqje masteri i nivelit të dytë 

 

E folmja shqipe e qytetit të Himarës (Shqyrtime dialektologjike dhe sociolinguistike) 

Ndërtimi dhe funksionimi i terminologjisë së gjuhësisë në gjuhën shqipe. 

 

Udhëheqje  doktorature 

 

Dukuri të fjalëformimit në veprën e Ismail kadaresë 

Konsulent për doktoraturat në Universitetin e Shkupit ,Maqedoni 

E folmja shqipe e qytetit të Himarës 

Gjuha e shkrimtarit  Fatos Arapi etj. 

 

Jashtë vendit 

 
Ka dhënë leksione  të gjuhës shqipe në Universitetin e Salentos, Itali. Qershor, 2007; 

në kuadër të   projektit “Interventi di informacione dell’immagine dell’Albania”  

për përgatitjen e përkthyesve  të rinj. 

 

 

 

                                      

 

 

 
 

                                    

 

 

 
 


