FORMATI EVROPIAN
PER CURRICULUM
VITAE

TE DHENAT PERSONALE
Emri / Mbiemri
Adresa
Telefoni
Fax
E-mail
Shtetesia
Data lindjes

ENTELA HOXHAJ
Rruga Evlija Çelebija, Pallati FAQA, Shkodër.
0692049090
enhoxhaj@yahoo.com
Shqiptare
27.11.1978

EKSPERIENCAT E PUNES
• Date (nga – deri)
• Emrin dhe adresen e
punedhenesit
• Lloji i ndermarjes ose sektori
• Lloji i punes
• Detyrat dhe pergjegjesite

1.
Dhjetor 2002-vazhdim (full time)
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti i Drejtësisë.
Pedagoge
Janar 2006-vazhdim Përgjegjëse Departamenti
2.
Maj – Dhjetor 2002 (full time)
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore, Shkoder
Inspektore

Te Tjera

1.
Shtator 2010 – vijim (part time)
Lektore pranë Universitetit jopublik të Shkodrës ”Gjon Buzuku”
2.
Shtator – Nentor 2011
Eksperte (part-time) pranë Komisionerit për Mbrojtjen nga
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Diskriminimi – për kompetencat ligjore të drejtuesve të institucioneve
arsimore në identifikimin dhe zgjidhjen e rasteve të diskriminimit.
3.
Qershor – Nentor 2011
Lektore (part-time) pranë ”Laboratorit të zhvillimit human – Shkodër”
kontraktuar nga TEULEDA - Shkodër.
4.
Shtator 2008
Mesimdhenese ne Shkollen Verore te organizuar nga Fakulteti
Ekonomik dhe Fakulteti i Shkencave Shoqerore (Departamenti i
Gjeografise) te Universitetit te Shkodres
5.
Janar 2008
Eksperte ligjore prane REC – Shkoder per hartimin dhe rishikimin e
marreveshjes se bashkepunimit ndermjet Forumit shqiptar dhe atij
malazez per Liqenin e Shkodres
6.
Maj 2006 dhe Maj 2007
Pedagoge ne “Kursin pasuniversitar per Administraten Publike” te
organizuar nga Fakulteti Ekonomik i Universitetit te Shkodrës
“Luigj Gurakuqi”.
SHKOLLIMI
• Date (nga – deri)
• Emri institutit dhe lloji i
shkollimit
• Lendet kryesore dhe
mesimarja profesionale
• Kualifikimi
• Mesatarja perfundimtare
(jo e detyrueshme)

1.
16.04.2012
Grada shkencore “Doktor” - në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Juridik,
Departamenti i së Drejtës Publike.
Tema e Disertacionit “Rishikimi i kushtetutës – vështrim krahasues në Europë”
2.
3. 03. 2006
Master në fushen e se drejtes.
Universiteti i Tiranës, Fakulteti Juridik, Departamenti i së Drejtës Publike.
3.
1997-2001
Diplomë universitare “Jurist”
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti i Drejtësisë.
4.
1998-2002
Diplomë universitare “ Mesuese fizike” (sistemi i studimeve “pa shkeputje nga
puna”),
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Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Fakulteti i Shkencave te Natyres.
5.
1993-1997
Shkolla e Mesme e Përgjithshme “29 Nëntori”, Shkodër.
GJUHA MEME

GJUHA SHQIPE

GJUHE TE TJERA
ANGLISHT
SHKËLQYER
ITALISHT
SHKËLQYER
FRENGJISHT
SHKËLQYER
SPANJISHT
MIRË

Kualifikime dhe pjesmarrje ne
projekte dhe aktivitete shkencore

ARTIKUJ DHE BOTIME
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 (16 - 27 Maj 2011, Urbino, Itali)
Shkollë pranverore “Governance e turizmit të qëndrueshëm”
 (17 Maj – 16 Korrik 2010, Japoni)
Kurs trajnimi mbi Forcimin e Menaxhimit dhe Aktivitetit
Sipërmarrës të Kooperativave Bujqësore (organizuar nga JICA
dhe Qeveria Japoneze)
 (12 – 18 Dhjetor 2005, Nola, Itali).
Kualifikim shkencor per decentralizimin dhe planifikimin strategjik
territorial per menaxhimin e sherbimeve sociale
 (Maj – Qershor 2005, Firenze, Itali).
Kerkime shkencore prane Fakultetit te Shkencave Politike,
Firenze, Itali (Ne kuadrin e nje Projektit “Decentralizimi dhe
planifikimi strategjik territorial per menaxhimin e sherbimeve
sociale”).
 (18 – 23 Mars 2005, Strasbourg, France)
Kualifikim shkencor per politikat dhe funksionimin e Keshillit te
Europes si dhe per Gjykaten Europiane te te Drejtave te Njeriut
 (6 – 17 Shtator 2004, Graz, Austri).
Pjesemarrje ne shkollen verore per “Politikat dhe te drejten e
Hapesires se pertejme„organizuar nga Qendra Europiane per te
Drejten e Hapesires se Pertejme (ECSL) dhe Universiteti i Grazit
 (10 – 15 Korrik 2000, Durrës)
Pjesëmarrje në kursin e trajnimit “Të drejtat ndërkombëtare dhe
europiane të njeriut dhe e drejta humanitare” organizuar nga
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (OSFA), Qëndra e
Këshillimit për të Drejtat Individuale në Europë (AIRE) dhe
Qendra Europiane.

 Takimi i 7-të vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca, 29-31 gusht 2012,
organizuar në Shkup, referimi me temë: “Ndryshimet kushtetuese jashtë
formave ligjore të rishikimit. Praktika shqiptare.” – autore e parë.

 Botim në Buletinin Shkencor të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,
Seria e shkencave ekonomiko-juridike, nr.6, 2012, punimi me temë “Raporti mes
të drejtës evropiane dhe të drejtës kushtetuese të shtetet anëtare të Bashkimit
Europian në praktikën dhe jurisprudencën e gjykatave respektive”. (Autore e
parë)
 Konferencё Shkencore Ndёrkombёtare “Science on Border of the Millenium”,
27-29 Maj 2012, të organizuar në Barcelonë, Spanjë, referimi me temë: “The
limits set on the power to revise the constitution as a guarantee for its
sustainability and the related problematic” – autore e parë.
 Simpoziumi “Rishikimi i Kushtetutës – Evolucion përvoje apo revolucion
idesh?”, 8 tetor 2011, organizuar nga Qendra L.I.S.T., referimi me temë:
“Reformat kushtetuese në periudhën e tranzicionit në shtetet post-komuniste” –
bashkautore.
 Botim në Revistën Shkencore Ndërkombëtare me bord editorial “European
Scientific Journal”, Vol.21, July, 2011. Artikulli me temë: “Decentralization
process and financial autonomy of local government units in Albania”.
 Konferencë Shkencore Kombëtare: “Mekanizmat mbrojtës të të drejtave të
individëve në kuadër të proçesit të rregullt ligjor”, 27 shkurt 2011, të organizuar
nga Departamenti i të Dejtës Publike të Fakultetit të Drejtësisë së Universitetit të
Tiranës në bashkëpunim me Qendrën për Nisma Ligjore dhe Qytetare, ku ka
referuar temën: “Parimi i barazisë ligjore në jurisprudencën kushtetuese
shqiptare” – autore e parë
 Konferencë Shkencore Kombëtare: “Procesi i Bolonjës, realizime dhe
eksperienca”, 12 mars 2010, të organizuar nga Universiteti i Shkodrës “Luigj
Gurakuqi”, ku ka referuar temën: “Mobilitetet dhe garantimi i njohjes së
diplomës” – autore e parë.
 Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: “Economies in transition – during and
after”, 4 dhjetor 2009, të organizuar nga Fakulteti Ekonomik i Universiteti të
Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, ku ka referuar punimin me temë: “The influence of
tax legislation reforms in the activities of private entrepreunerships in Shkodra
Region” - bashkautore.
 Konferencё Shkencore Ndёrkombёtare “Pollution management and
environmental protection”, 16-20 shtator 2009, të organizuar nga Shoqata
Ballkanike e Mjedisit (B.E.N.A) dhe Fakulteti i Shkencave të Natyrës të
Universitetit të Tiranës, ku ka prezantuar posterin me temë: “Environmental
protection – Albanian politics and legislation”.
 Konferencë Shkencore Ndërkombëtare: “Sistemi Kushtetues dhe sfidat e tij”,
21 mars 2009, të organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë së Universitetit të
Shkodrës dhe Fondacioni SOROS, ku ka referuar temën: “Procedurat e
rishikimit të Kushtetutës në RSH. Praktika”.
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 Botim në Buletinin Shkencor të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,
Seria e shkencave ekonomiko-juridike, nr.2, 2008, punimi me temë “Praktika e
Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë në kontrollin e
kushtetutshmërisë së ligjeve”.
 Referim në Konferencën e Universitetit të Shkodrës me rastin e anëtarësimit
të Shqipërisë në NATO, me titull: “Roli i NATO-s ne zgjidhjen paqesore te
mosmarreveshjeve nderkombetare”.
 Vendi dhe roli i universitetit ne kuadrin e Marreveshjes se Stabilizim-Asociimit.
Praktika e Universitetit te Shkodres. (bashk-autore).
 Botim në Buletinin Shkencor të Universitetit të Shkodrës “Luigj Gurakuqi”,
Seria e shkencave ekonomiko-juridike, nr.1, 2007, punimi me temë “Kufizimet
që vendosen në proçesin e rishikimit të kushtetutës. Kufijtë e rishikimit të
Kushtetutës shqiptare”.
 Institucionet e ruajtjes dhe mbrojtjes se mjedisit ne Shqiperi (bashk-autore).
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