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CURRICULUM VITAE

Të dhëna personale
Emri / Mbiemri Arben Skendaj
Adresa Rr. “Arkitekt Kasemi p.56. Sh.2/21, Tiranë, Shqipëri
Telefoni Tel: +355 67 3398591
E-mail arskendaj@hotmail.com
Shtetësia Shqiptare
Data e lindjes 28 prill 1964
Gjinia Mashkull

Fusha e punësimit Arsim i lartë
Përvojat e punësimit
Data 1987- ne vazhdim
Roli / pozicioni Pedagog i brendshem
Aktiviteti kryesor dhe Pedagog i gjuhës italiane, Departamenti i gjuhës italiane, Fakulteti i
përgjegjësitë Gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës
Punëdhënësi Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës
Fusha / sektori i aktivitetit Arsim i lartë
Data

Janar 1992- qershor 1993

Roli / pozicioni
Perkthyes, moderator, i punesuar me kontrate.
Aktiviteti kryesor dhe
Përgjegjësitë
Agfol, Agenzia formativa per lavoratori, Mestre, Venezia, Italia
Punëdhënësi
Fusha / sektori i
aktivitetit

Data 2012-2014
Roli / pozicioni Pedagog i jashtёm
Aktiviteti kryesor dhe Lektor i lёndёve “Gjuhё italiane” (njohuri bazё), “Italishtja e biznesit”
përgjegjësitë
Punëdhënësi Universiteti “Akademia e Biznesit ”, Tiranё, Shqipёri
Data 1994-1999
Roli / pozicioni Mësues i gjuhës italiane
Aktiviteti kryesor dhe Mёsues i gjuhёs italiane nё kurset pёrgatitore tё gjuhёs italiane
përgjegjësitë

Punëdhënësi Instituti italian i kulturёs, Ambasada e Italisё, Tiranё, Shqipëri
Data 2006-2008
Roli / pozicioni Anëtar i komisionit për provimin e CELI
Aktiviteti kryesor dhe Vlerёsues i gjuhёs italiane, organizuar nga Universiteti pёr tё Huaj,
përgjegjësitë Perugia, Itali, nё bashkёpunim me Institutin italian të kulturёs, Ambasada
e Italisё, Tiranё, pёr provimin e CELI (Çertifikimi i gjuhёs italiane) pёr
studentёt shqiptarё.
Punëdhënësi Instituti italian i kulturёs, Ambasada e Italisё, Tiranё, Shqipëri

Arsimi
Data 1979-1983
Titulli i kualifikimit të arritur Diplomë pjekurie (drejtimi: gjuhë italiane)
Subjekti që ofroi edukimin Shkolla e mesme e gjuhëve të huaja “Asim Vokshi”, Tiranë, Shqipëri
Data 1983-1987
Titulli i kualifikimit të arritur Mësues i gjuhës italiane për shkollat e mesme
Subjekti që ofroi edukimin Departamenti i gjuhës italiane, Histori dhe Filologji, Universiteti i
Tiranës

Karriera akademike
Data 1987-në vazhdim
Roli / pozicioni Lektor i lëndës “Leksikologjia e Gjuhes Italiane”
Punëdhënësi Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës

Data 2000- ne vazhdim
Roli / pozicioni Lektor i lëndës “Gjuhet e huaja per Qellime
Specifike”
Punëdhënësi Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës
Data 1987- ne vazhdim
Roli / pozicioni Lektor i lëndës “Tipologji teksti”
Punëdhënësi Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës
Data 1996- ne vazhdim
Roli / pozicioni Lektor i lëndës “Gjuhë praktike”,
Punëdhënësi Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës
Data 2007-ne vazhdim
Roli / pozicioni Lektor i lëndës “TIC, Teknollogji te
Informacionit dhe Komunikimit”
Punëdhënësi Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës
Data 1994-në vazhdim
Roli / pozicioni Lektor i “Gjuhe e huaj e Dyte ”
Punëdhënësi Fakulteti i gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës

Funksione ekstra akademike
Data
Funksioni
Nderrmarja ose Institucioni

Tituj / Grada
Data 1997
Lloji Doktor i shkencave
Fusha / Drejtimi Leksikologji dhe Semantike e gjuhes Italiane
Titulli i punimit “Semantika e emrave abstrakte te formuar me prapashtesim ne
gjuhen italiane krahasuar me po keta ne gjuhen shqipe”
Institucioni Universiteti i Tiranёs, Ministria e Arsimit dhe e Shkencёs (mbrojtur pёrpara
Komisionit tё posaçёm tё ngritur pёr kёtё rast pranё Fakultetit tё gjuhёve
tё huaja, Universiteti i Tiranёs)
Data 2014
Lloji Profesor i asociuar
Institucioni Universiteti i Tiranes

Data 2016
Lloji Profesor
Institucioni Universiteti i Tiranes

Specializime e trainime
Data 1989
Lloji Kurs azhurnimi per mesues dhe profesor te gjuhes italiane jashte
Italise,1 mujor ( me burse italiane )
Institucioni Universiteti Peruxha, Itali
Data Janar 1991- shtator 1991
Lloji Specializim 9 mujor per gjuhen italiane ( me burse italiane )
Institucioni Universiteti pёr tё Huaj, Perugia, Itali
Data 1994
Lloji Specializim 2 javor, 1 jave ne Tirane dhe 1 jave ne Bari, per mesue
dhe profesor te gjuhes italiane ne Tirane ne lidhej me aspektet
gjuhesore dhe didaktike ( me burse italiane )
Institucioni Universiteti i Barit, Itali
Data 1995
Lloji Kurs azhurnimi per mesues dhe profesor te gjuhes italiane jashte
Italise,1 mujor ( me burse italiane ).
Institucioni Universiteti i Udines ne bashkepunim me ate te Milanos, Itali
Data 1998
Lloji Kurs azhurnimi dhe specializimi, i organizuar enkas per profesoret e
departamentit te gjuhes italiane te fakultetit te gjuheve te huaja, 2
mujor ( me burse italiane ).
Institucioni Universiteti i Triestes, Itali

Data Qershor –shtator 2000
Lloji Specializim ne gjuhen italiane ( me burse italiane ).
Institucioni Istituto di Filologia italiana, ( profesoret italiane Andrea Masini dhe
Ilaria Bonomi ) Universiteti shteteror i Milanos, Itali.
Data Qershor –shtator 2002
Lloji Specializim ne gjuhen italiane ( me burse italiane ).
Institucioni Istituto di Filologia italiana, ( profesoret italiane Andrea Masini dhe

Ilaria Bonomi ) Universiteti shteteror i Milanos, Itali.

Fusha kryesore hulumtuese Gjuhësia, Semantika, Gjuhet e Huaja per Qellime
Specifike.

Botime / Referime

1. Artikull me titull " Rëndësia e elementeve kulturore në mësimdhënien e
gjuhëve të huaja, italishtes në vecanti" botuar në organin e Universitetit
"Eqerem Cabej", Gjirokastër, Nr. 16, viti 2007, faqja 23.
2. Artikull me titull " Bartja semantike e leksikut latin dhe neolatin në gjuhën
shqipe" , faqja 43, Shtypi: Printing house: Furkan Print - Shkup, Revista
Vizione është regjistruar në Agjencionin për informacione në Republikën e
Maqedonisë, Nr. 02 – 482/ 2; Shkup 29 korrik 2004,
www.klubidemokratik.org Botuar në proceedings. ISSN 1409-8962
3. " Lidhja e ndersjelle ndermjet tre profileve studimore: gjuhë, letërsi,
stilistikë. Ndryshimet ndërmjet tre disiplinave dhe pikat e tyre të takimit si
dhe vartësia reciproke në proceset e njohjes, studimit dhe lëvrimit të kulturës
në përgjithësi dhe gjuhës në vecanti. Pikat e takimit të këtyre 3 disiplinave
dhe interesi studimor profesional për t'i parë në lidhje me njëra-tjetrën. Vlerat
e kësaj cështjeje në kuadrin e mësimit të gjuhëve të huaja në rastin tonë,
por edhe të gjuhës amtare". Konferenca e I Ndërkombëtare e organizuar
dhe e mbajtur nga Qendra e Gjuhëve të Huaja të Universitetit Politeknik të
Tiranës, me temë " The many languages of Europe, a wealth to preserve
held at the PUT Tirana ". 9.11.2012
4. " Lëvizjet kuptimore të fjalëve, aspekti semantik dhe letrar i fjalëve",
Konferenca e Parë Ndërkombëtare me temë " Dialogu i Gjuhëve, Kulturave
dhe Qytetërimeve Ballkanike " e mbajtur dhe e organizuar nga Departamenti
i gjuhëve sllavo-ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të huaja, Universiteti i Tiranës
dhe Universiteti i Turqise Trakyja, 8-10, prill 2010 me. Botuar vetëm
abstraktet, shtëpia botuese Mediaprint, ISBN 9-789995-693398.
5. " Le espressioni fraseologiche ed idiomatiche sul piano comparatio tra le
lingue neolatine italiano e spagnolo". 2-3.4.2012. , mbajtur ne Kongresin e
Pare Ndërkombëtar shqiptaro-spanjoll me temë " Espana e Iberoamerica
un espacio socio-cultural comun" i organizuar nga Departamenti i gjuhës
spanjolle, i mbajtur pranë fakultetit të Gjuhëve të huaja.
6. " Huazimi si një dukuri e pashmangshme e shqipes moderne ", mbajtur ne
Konferencen Kombëtare me temë " Rreth huazimeve ne shqipen
standarde", e organizuar nga Universiteti i Tiranës, Qëndra e gjuhëve të
huaja, me titull 29.04.2004. Botuar nga shtëpia botuese Pegi, Rr. e
Elbasanit përballe Fakultetit te Gjuhëve te Huaja, email: pegi@iccal.org, faqja 129
7. " Cështje semantike në plan përqasës ndërmjet fjalëve polisemike të
anglishtes dhe italishtes", mbajtur ne Konferencen Ndërkombëtare me temë
"Communicating Linguistically, Inter-Culturally and Socially", e organizuar
nga Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i gjuhëve të huaja, me titull.
17-18.12.2009. Botuar në proceedings. ISBN 978-9928-105-90-5
8. " Gjuhët e huaja për qëllime specifike", mbajtur ne Konferencen
Nderkombëtare me temë " Studime të avancuara në inxhinjerinë
matematike, fizike dhe kimike", e organizuar nga Universiteti Politeknik i
Tiranës, Qëndra e gjuhëve të huaja, me titull 28.10.2011. Botuar në
proceedings. ISBN 978-9928-4063-6-1
9. " Korpusi latin dhe neolatin në gjuhën angleze, vlerat leksikore të
shtresimit latin, aspekte leksiko-semantike të këtij korpusi", mbajtur ne
Konferencen Ndërkombëtare me temë "Across English Language and
Culture ", e organizuar nga Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i
gjuhëve të huaja, me titull. 17-18.04.2009. Botuar në proceedings. ISBN

978-9995-637552
10. " Sguardo di uno scienziato instancabile; Antonio Baldacci, botanico e
politico", mbajtur ne Konferencen Ndërkombëtare me temë " Viaggio
Adriatico ", Aggiornamenti bibliografici sulla letteratura di viaggio in Albania
e nelle terre dell'Adriatico, e organizuar nga Departamenti i Gjuhës italiane,
Fakulteti i gjuhëve të huaja, me titull 1-2. 6. 2010. Botuar në proceedings.
ISBN 978-9928-134-00-4
11. " Foljet kalimtare dhe jokalimtare, aspektet e tyre veprore, pësore dhe
vetvetore, ndërhyrja e tyre në planin semantik të gjuhës", mbajtur ne
Konferencen Ndërkombëtare me temë " Challenges to english language
studies", " Sfida studimore në gjuhën angleze", e organizuar nga
Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i gjuhëve të huaja, me titull. 12.6.2012 Botuar në proceedings. ISBN 978-9928-07-164-4
12. " Rapporto lingua standard e dialetti, il ruolo dei mass media nella
situazione odierna ", mbajtur ne Konferencen Ndërkombëtare me temë " I
nuovi indirizzi delle lauree biennali", e organizuar nga Departamenti i Gjuhës
italiane, Fakulteti i gjuhëve të huaja, me titull.. 29-30.1.2009. Botuar në
proceedings. ISBN 978-99956-781-5-9
13. " Potenzialita' del lessico italiano. Participi passati e presenti, alterati ",
mbajtur ne Konferencen Ndërkombëtare me temë " Insegnamento della
lingua e civilta' italiana in Albania. Una lingua tra realta' e prospettive", e
organizuar nga Departamenti i Gjuhës italiane, Fakulteti i gjuhëve të huaja,
me titull 27-28.3.2009. Botuar në proceedings. ISBN 978-99956-781-5-9
14. " Një vështrim krahasor mbi aspekte tipike dhe të vecanta të
parashtesave të njëjta dhe të ndryshme, midis shqipes dhe italishtes, ne
planin morfo-leksikor dhe semantik", mbajtur ne Konferencen
ndërkombëtare me temë " Dialogu midis gjuhëve, kulturave dhe
qytetërimeve", e organizuar nga Departamenti i Gjuhëve sllavo-ballkanike,
Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe Universiteti jugperëndimor " Neifit Rilksi" i
Bullgarise, me titull 21.11.2014.
15. " Studimi etimologjik i gjuhës; ndërhyrja e aspekteve sinkronike dhe
diakronike të analizave gjuhësore", mbajtur ne Konferencen Ndërkombëtare
me temë " English Language studies in the modern world ", e organizuar
nga Departamenti i Gjuhës angleze, Fakulteti i gjuhëve të huaja, me titull.
24-25.5.2013 Botuar në proceedings. ISBN 978-9928-4206-6-4
16. " Italianizmat në gjuhën shqipe, statusi i tyre sinkronik dhe diakronik",
mbajtur ne Konferencen ndërkombëtare me temë " Dialogu midis gjuhëve,
kulturave dhe qytetërimeve", e organizuar nga Departamenti i Gjuhëve
sllavo-ballkanike, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe Universiteti i Janinës, me
titull. shtator. 2013. faqet 209-213, Botuar në proceedings. ISBN.
17. «I rapporti sinonimici ed antonimici identificati in vocabolari monolingui e
le differenze semantiche fra loro», mbajtur ne Konferencen
Nderkombetare "Scholarly explorations of english language and culture",
Konferencë e organizuar nga Departamenti i gjuhës angleze, Fakulteti i
Gjuhëve të Huaja, Tiranë 31 maj 2014, Botuar ne proceedings faqja
136-139, ISBN 978-9928-4289-1-2 .
18. " Unita' lessicali che racchiudono nella lingua parlata, scritta, un uso
molteplice differenziato semanticamente", mbajtur ne Konferencen
ndërkombëtare me temë " La lingua italiana in Albania tra passato e futuro
", e organizuar nga Departamenti i Gjuhës Italiane, Fakulteti i Gjuhëve të
Huaja, me titull. 17.11.2014. Botuar në proceedings. ISBN 9928-134-693, faqet 20-25.
19. " The phenomenon of word formation and composition in Italian
language, phonetic aspects and lexicalsemantic aspects related to them",
kumtesë në Konferencen ndërkombëtare 4th ICHSS 2014 -

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES & SOCIAL
SCIENCES, BUDVA-MONTENEGRO, e organizuar nga Universiteti la
"Sapienza" Rome ne bashkepunim me University of Montenegro, Budva
Building of academy of knoëledge 56 Žrtava fašizma Obilaznica, 85310
Budva,Mali i Zi , me titull. 31 maj - 1 qershor 2014 . Botuar në
proceedings. ISBN 978-88-909163-01-0 ( botuar nga Atena, SPA, Itali)
PDF e plote;
www.mcser.org/images/stories/4_conferences/vol%202%20proceeding
s%20%20ichss%202014.pdf
20. " Italian language and culture as an influencing model for Adriatic
countries, Balkans and further. Albania in relation to the role of Italian
language and culture. ", kumtesë në Konferencën ndërkombëtare 4th
ICHSS 2014 - INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMANITIES &
SOCIAL SCIENCES, BUDVA-MONTENEGRO, e organizuar nga
Universiteti la "Sapienza", Romë në bashkepunim me University of
Montenegro, Budva Building of academy of knoëledge 56 Žrtava fašizma
Obilaznica, 85310 Budva,Mali i Zi , me titull 31 maj - 1 qershor 2014 .
Botuar në proceedings. ISBN 978-88-909163-01-0 ( botuar nga Atena,
SPA, Itali)
PDF e plotë;
www.mcser.org/images/stories/4_conferences/vol%202%20proceeding
s%20%20ichss%202014.pdf
21. "Polysemy, a Scientific Issue in the Learning and Teaching of Foreign
Languages" artikull i botuar në organin e Universitetit la "Sapienza" Romë,
me emër Journal of Educational and Social Research, ISSN 2239-978X
(Print), ISSN 2240-0524 (Online), Vol. 3 (2) May 2013, faqja 265. GIFGlobal Impact factor Indexed, MCSER-Mediterranean Center of Social
and Educational Research
http://www.mcser.org/journal/index.php/jesr/article/vieë/164
22. " Italian Language, its Position in the European Languages, its Relation
with the Past, Present and Future, its Linguistic Values, Story and Potential",
i botuar në organin e Universitetit la "Sapienza" Romë, me emër
Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol 4, No 3, september 2013,
botuar në Romë, Itali, faqja 39.
Mediterranean Journal of Social Sciences ISSN 2039-9340 (Print) ISSN
2039-2117(Online)
http://www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/vieë/9
23. " The Mechanisms Morpho-Lexical and Semantic, that Bring such
Language Solutions. The Formation of Words with Prefixes and Suffixes,
Phenomena and its Peculiar Aspects in Italian", i botuar ne organin e
Universitetit la "Sapienza" Romë, me emër Mediterranean Journal of
Social Sciences, Vol 4, No 3, september 2013, botuar në Rome, Itali, faqja
361
Mediterranean Journal of Social Sciences ISSN 2039-9340 (Print) ISSN
2039-2117 (Online)
www.mcser.org/journal/index.php/mjss/issue/vieë/9
24. “SEMANTICA ED ETIMOLOGIA, DUE DISCIPLINE LINGUISTICHE,
AUTONOME, MA ALLO STESSO TEMPO IN LEGAME TRA LORO.
INTERCONNESSIONE ED INTERFERENZA SEMANTICA FRA DI ESSE
“ (CONFLITTI LINGUISTICI) faqet 17-31, botuar ne Revisten Shkencore
“L i t e r a t u r a y c o n f l i c t o”, te Universitetit Rey Juan Carlos i
Madridit, Spanje, Matteo Re, Petra Pappová [et al.] 2017 ISBN: 978-84-

697-4361-4.

25. “Fjalët e prejardhura me prapashtesa zvogëluese, përkëdhelëse,
përkeqësuese dhe zmadhuese në gjuhën italiane. Fenomen gjuhësor
shumë i veçantë dhe ndonjë krahasim ndërgjuhësor për ndonjë rast të
ngjashëm”, referat i mbajtur ne Konferencen e departamentit te Gjuhes
Angleze me teme " Building Intercultural Bridges Through Language,
Literature and Translation II", 11-12 maj 2016,
26. “Parashtesat ne gjuhen italiane. Disa parashtesa te vecanta ne gjuhen
italiane nga pikepamja morfo-semantike krahasuar ne gjuhen shqipe dhe
angleze” referat I mbajtur ne konferencen e 10 te departamentit te gjuhes
Angleze, Fakulteti i gjuheve te huaja, Universiteti i Tiranes, me teme “NEW
DIMENSIONS AND APPROACHES IN ENGLISH STUDIES” maj 2017.

Tekste te Botuara
2013
Data
Roli ose pozicioni Autor (bashkautor) teksti universitar
Titulli i librit “Tipologji teksti 2” (botimi i dytë)
Shtëpia botuese Geer, ISBN: 978-9928-07-197-2
Maluka, ISBN: 978-99956-768-4-1 ( botimi i trete )
2016
Data
Titulli i librit
Fjalor praktik Italisht, shqip, anglisht, frengjisht, gjermanisht, spanjisht.
Shtëpia botuese
Toena, 1996, numri i botimit 00179.
Data 2013
Roli ose pozicioni Autor

Titulli i librit Monografi e përpunuar së Doktoraturës me titull: " Funzionalità morfosemantiche degli elementi formativi, quali prefissi, suffissi, la derivazione senz
affissi, la composizione, alterazione, come fenomenologia lessico-semantica,
essenziali per l'italiano e le lingue in generale " Tiranë :
Shtepia botuese
Geer, 2013 . 196 f. Botuar në ISBN 978-9928-07-176Data 2018
Roli ose pozicioni autor
Titulli i librit Testo di esercizi di Lessicologia Italiana
Shtepia botuese

Artikuj shkencorë origjinalë
ose analiza shkencore,
referimeve të mbajtura në
veprimtari
shkencore
kombëtare e ndërkombëtare
në proces botimi
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