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PROFILI 

 

 

 Mbi 17 vite sukses në përvojën e mësimdhënies së gjuhës angleze si gjuhë e dytë;  

 Krijues dhe i pajisur me një shumëllojshmëri burimesh në metodat e mësimdhënies dhe literaturë;  

 Flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe shqipe, ka njohuri të plota mbi gjuhën italiane dhe gjermane; 

 Përkthyes/ Interpret me eksperiencë. 

 Mbi 22 vite shërbime të suksesshme në fushën e përkthimit dhe interpretimit; 

 Përkthyes/Interpret i Lartë për shumë institucione kombëtare dhe ndërkombëtare; 

 Më shumë se 45.000 faqe dokumentesh të përkthyera, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe 

anasjelltas; 

 Më shumë se 25.000 orë shërbim interpretimi nga gjuha angleze në gjuhën shqipe dhe anasjelltas; 

 Përdor një sërë programesh të ndryshme që lidhen me shërbimin e përkthimit si (Trados SDL, Dragon 

Speaking; Ginger) 

 

 

PËRVOJA NË PUNË 

 

Lektor me kohë të plotë 
Universiteti i Tirana, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Gjuhës Angleze              2005 - Aktualisht 

  

 Jep mësim lëndën e Shkrimit Akademik, Analizës së Tekstit, Hyrje në Gjuhësi, dhe Histori 

Amerikane; 

 Kërkime për materiale të kursit dhe ndihmoi në përpilimin e kurrikulës së lëndës së Shkrimit 

Akademik; 

 Çdo vit, vlerëson aftësitë gjuhësore të studentëve për pranimin e tyre në programet e gjuhës angleze; 



  

 Emëruar nga Rektori, si Koordinator Vendor i Departamentit të Gjuhës Angleze në Universitetin e 

Sarandës; 

 Anëtar i komisionit pasuniversitar për të mbrojtur gjuhën angleze si gjuhë të dytë.  

 

Drejtor Ekzekutiv 

Fondacioni “Fan S. Noli”– Artet dhe Kultura                 2000 - 2011 

 

 Përgjegjës për vijueshmërinë e përditshme të zyrës dhe koordinimin me partnerët vendorë;  

 Krijoi kontakte të reja dhe organizoi mbledhje fondesh; 

 Koordinoi, organizoi dhe ndoqi mbi 100 projekte për mbi 9 vite.  

 

Freelance Interpret/Përkthyes        1996 - Aktualisht 

                 

 Lehtësoi dialogun për politikat me zyrtarët e qeverive vendore shqiptare; 

 Interpretoi dhe përktheu për projektet e vendit dhe misionet e huaja në vendin tonë; 

 www.ergysbezhani.com 

 

Lektor me kohë të plotë         2006 - 2010 

Universiteti “Polis”, Departamenti i Gjuhës Angleze  

 

 Hulumtoi dhe projektoi i vetëm kurrikulën e lëndës së Shkrimit Akademik;  

 Vlerësoi, vlerësoi me notë dhe dha komente me shkrim për punimet e studenteve; 

 Themeloi dhe menaxhoi Qendrën e Shkrimit të Lirë për të ndihmuar studentët të përmirësojnë 

aftësitë praktike të të shkruarit. 

 

 

Lektor me kohë të pjesshme  
Universiteti Politeknik, Departamenti i Gjuhëve, Sektori i Anglishtes                      2000 - Aktualisht 

 

 Dha mësime të avancuara të gjuhës angleze dhe për qëllime të veçanta; 

 Vlerësoi nivelet e studenteve hyrës përmes disa metodave të provimit.   

 Anëtar i ekipit të materialeve të përkthyera për faqen e internetit të universitetit, në gjuhën angleze. 

 

 

Asistent i Sekretariatit, Përkthyes/Interpret 

Sekretariati i Rrjetit të Shoqatave të Autoriteteve Vendore (Këshilli i Evropës)    2005 - 2006 

  

 Organizoi takime të NALAS, mbajti procesverbale, përgatiti agjendën dhe propozoi veprime;  

 Vlerësoi raporte dhe paraqiti sinteza mujore të KE; 

 Ofroi interpretim për mbledhjet(takimet) vendore dhe ndërkombëtare.  

                   

Lektor dhe Vlerësues            2000 - 2002 

Shërbime Këshillimi për Zhvillimin në Shqipëri, Tiranë, Shqipëri   

              

 Ndihmoi me intervista pune dhe i ndau studentet sipas niveleve; 

 Dha mësime të gjuhës angleze studentëve me nivel dhe moshë të ndryshme; 

 Ndihmoi në përgatitjen e planeve mësimore të lëndës. 



 

  

 

ARSIMIMI  

 

PhD, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Anglishtes   2014 

M.A., Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Anglishtes     2008 

MBA, Universiteti i Nebraskës, SHBA/Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë   2004  

B.A.,  Studime Amerikane dhe Britanike, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja,                       

Departamenti i Gjuhës Angleze        1996 - 2000 

Diploma e gjimnazit, Gjimnazi “McCullum”, Austin, Teksas, SHBA    1995 - 1996 

Diploma e gjimnazit, Gjimnazi “A.Z. Cajupi”         1992 - 1995 

 

 

 

AFTËSITË PERSONALE 

 

Gjuha mëmë - Shqipe 

Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Të dëgjuarit Të lexuarit Ndërveprimi i të folurit        Komunikimi  

Anglisht Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Mirë 

Italisht Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Shumë mirë  Mirë 

Gjermanisht Mesatar  Mesatar  Mesatar  Mesatar  Mesatar 

          

 

AFTËSITË PERSONALE DHE KOMPETENCAT 

Programet bazë të Microsoft-it (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet Skills), Photoshop, etj. 

 

PUBLIKIMET: 
 

Artikujt 

 Ergys Bezhani; Albanian Lexicography – Anglisticum; Maqedoni 

 AlbaShkenca; Short History on the bilingual Albanian-English Dictionaries; - Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, 

Shqipëri  

 Ergys Bezhani; “Usage of the dictionaries in the classroom” Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; “Main types of dictionaries”, Faculty of Foreign Languages in Durres, Albania 

 Ergys Bezhani; "Benefits from the electronic dictionaries"; Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; "A short description on the publication of the English bilingual dictionaries", Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 

në Tiranë, Shqipëri; 

 Ergys Bezhani "Steps to follow for the design of bilingual dictionaries", Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; Everyday English in life in Britain; " Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; "Profile of the user of the bilingual dictionaries" Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; The new oxford dictionary of English; " Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; The use of formal and informal vocabulary; Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; Microstructure in designing a dictionary; Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 

 Ergys Bezhani; Macrostructure in designing a dictionary; Fakulteti i Gjuhëve të Huaja në Tiranë, Shqipëri 


