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Informatat Personale  

Mbiemri / Emri 
 

Mbiemri & Emri 

Mato Martin 

Adresa   Rr’’Dibranëve’’ Nd H2 Ap 30, 1044 Sauk Farkë Tiranë (Shqipëri) 

Telefoni +355 692339915   

tel 0035542232786 

E-mail martinmatoalbania@yahoo.com 
  

Nacionaliteti shqiptare 
  

  

Eksperiencat e punës  
 

                              2008-2020 
 
 
 
 
 
                                               2004-2008 
 
 
 
 
 
                                                1993-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1990-1993 

Lektor në Universitetin e Tiranës, Tiranë (Shqipëri) 
-Lektor i letërsise, teorisë së letërsisë, stilistikës gjermane. 
-lëndë të tjera si antropologjia kulturore, letërsi dhe media 
-Pjesmarrës në konferenca 
 
 
Shef departamenti  
Universiteti i tiranës, departamenti i gjermanistikës, Tiranë ( shqipëri) 

- Pjesmarrës  në rikonstruktimin e sistemit te Bolonjës 
- Drejtues i departamentit të gjermanistikës 
- Krijon raporte me bashkëpunues të huaj 

 
Lektor  
Fakulteti i gjuhëve të huaja, universiteti i Tiranës, Tiranë ( Shqipëri) 
-lektor i studimeve rajonale, letërsisë gjermane, historisë së gjuhës gjermane, ushtrimit të gjuhës etj 
-1999-2004 Drejtues i seksionit të letërsisë 
-1998 drejtues i shefit të departamentit  
-2002 drejtues i shefit të departamentit 
- përgjegjës për procesin e akreditimit 
 
 
 

 Lektor 
    Në fakultetit e filologjisë, kryetar i letërsisë shqiptare,Tiranë ( shqipëri) 
   -Lëndëve si folklor, fillimi i historia e letërsisë shqiptare 
   - ndërtues i rikrijues i kurikulumit folklorik 
   -  dozent i shkencës së letërsisë 

 

Edukimi dhe Trajnimet  
  

 
 

1982-1986 Njohës i gjuhës së folur dhe të shkruar gjermane 
Fakulteti i gjuhëve të huaja: gjermanisht , Tiranë (shqipëri) 
 
 
-Njohuri të gjermanishtes së shkruar dhe të folur.elementëve të letërsisë dhe historisë gjermane. 
Komunikimit te folur dhe të shkruar 
 

- Arsim  i mesëm në mbledhje të lendëve  politike të atyre kohëve 
- Punë në  prodhim  respektivisht një muaj për 4 vite që zgjat 
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 - Ushtarak, respektivisht një muaj për 4 vite që zgjat 

  

                                                1986-1990        Mësues i gjuhës shqipe dhe gjermane 
       Fakulteti filologjik/ në degën e linguistikës dhe letërsisë, Tiranë (shqipëri) 
       Lëndët kryesore 
       -linguistik: fonetikë, morfologji, sintaksë, gramatikës historike, shencës gjuhësore, 
stilistikës,periudhë kualifikimi. 
       -letërsi: folklor i letërsisë shqiprate nga fillimi deri në kohët moderne , letërsisë botërore nga 
antikiteti grek dhe letërsisë romane deri ne mijëvjecarin e 20. 
      - Histori: historia shqiptare PAA,  Historia e opinionit politik dhe ekonomik 
     - tema e diplomës: elemtë te patosit në veprën e Kadaresë 
 
 
  

1990-2004 Studime pasuniversitare dhe punime te masterit 
Universiteti i Georg August, Vjenë, Gëtingen (Gjermani/Austri) 
Lëndët themelore 
Gëtingen 
 Folklorit, enciklopedisë së përrallave 
Vjenë 
Folklor, antropologji, mitologjia balto-sllavike 
Tiranë 
Estetikë, Letërsi e përgjithshme, linguistikë e tekstit, histori e polpullit shqiptar, morfologjisë, 
sintaksës dhe historisë së gramatikës të gjuhës gjermane në rrafshin e gjuhëve pas universitare. 
 
Tema e masterit ‘’ kontributi i tre albanologëve’’ 
 

    Dr në letërsinë krahasuese 
     Universiteti i Tiranës, Tiranë ( shqipëri) 
   
    Tema e doktoraturës 
  ‘’Nderi i humbur i Katerina Blumit’ nga Heinrich Bëll dhe ‘ Natës me hënë nga Ismail Kadare 

 
Aftësitë personale dhe 

kompetencat 

 

  

 Gjuha amtare  
  

Gjuhët tjera   

Vetë – vlerësimi   

Sipas nivelit europian (*)  Të kuptuarit Të folurit Shkrimi 

  Dëgjimi Leximi E folur interaktive E folur produktive  

Gjermanisht  

 C2  C2  C2  C2  B2 
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 C2  C2             C2  C2  C2 

  

 
 

Aftësi komunikative 

 
 

- Aftësi të mira komunikative 
- Drejtues i grupit dhe bashkëpunuesve 

 
a  

Aftesitë organizative -Aftësitë të mira organizative 
 -eksperiencë në drejtimin e projekteve dhe grupit 

  

Aftësit teknike Njohuri të mira të subjektit kompetent dhe mekanizmave cilësorë 
  

  
 

  

Aftësi dixhitale   
Njohuri të thelluara  në  Microsoft, Works, Openoffice 
Njohuri themelore në editimin e imazheve si aktivitet i kohës së lirë 

  

  

Patent Shoferi 
 

                     Aftësi të tjera 

A, BE 
 
-Udhëheqës i licensuar per te  huaj 
-Udhëheqës I studimeve të huaja 
-I trajnuar në oranizatën botërore të guidës turistike 

 
  

  

                  Informacion shtues 
 
   Ish kryetar i shoqatës gjermane për mësues 
  Kryetar i lidhjes shqiptare të udhëheqësve të huaj 
 


