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Përmbledhje e fushave të ekspertizës: 

Me përvojë  të lartë (më shumë se 40 vjet) arsimore, pedagogjike, metodike e shkencore 
në të gjitha stadet e arsimit, që nga mësues në shkollë të mesme, në drejtor – inspektor 
zone – Përgjegjës Seksioni të Arsimit dhe Kulturës, Punonjës shkencor në Institutin e 
Studimeve Pedagogjike: Pedagog me përvojë mësimdhënie jashtë vendit (Turqi) dhe 
brenda vendit, në universitetet shtetërore: Universiteti Bujqësor, Universiteti Ushtarak 
dhe Akademia Ushtarake, në universitetet private si UFO, TBU, etj; Përgjegjës Katedre i 
lëndëve të Shkencave të Natyrës dhe  anëtar i Senateve në Universitetin Ushtarak, TBU, 
etj. Njohës i mirë i programeve dhe teksteve të matematikës si ish anëtar i Grupit të 
studimit të Programeve të Matematikës (GSPM), 1981-1989, që nga arsimi fillor deri në 
arsimin e lartë. Aftësi të larta shkencore dhe pedagogjiko-metodike për të ndërmarrë 
kërkime shkencore në fushën e matematikës, statistikës dhe logjikës formale dhe 
informale, si dhe në hartimin e teksteve mësimore përkatëse në arsimin e lartë. Përvojë 
e gjatë në sistemin e arsimit mbi 40 vjet mësimdhënie, nga ku në arsimin e lartë mbi 20 
vjet. Njohuri të gjera për standardet kombëtare të cilësisë së arsimimit. 
 

Kualifikime akademike dhe profesionale:  

• Kandidat i shkencave matematike (Tiranë, 1988) 
• Doktor i Shkencave në matematikë, (Tiranë, 2003) 
• Mjeshtër Kërkimesh (Profesor i Asociuar), (Tiranë, 2003) 

Angazhimet në mësimdhënie: 

• BSc.  – Matematikë e Përgjithshme;  
• BSc.  – Matematikë e Zbatuar në Biznes; 
• BSc.  – Logjikë Formale; 

Fusha e kërkimit shkencor:  

• Matematikë  e përgjithshme dhe teorike 
• Matematikë e aplikuar në ekonomiks 
• Logjikë formale dhe informale  
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Angazhime të tjera akademike ose profesionale: 

• Tetor 2010 - 2020 Shef Departamenti dhe pedagog,  
• Tirana Business University College, Tiranë 

 

• Tetor 2008 - Shkurt 2014 Shef i Katedrës së Matematikës dhe i Lëndëve të 
Shkencave të Natyrës në Universitetin Ushtarak, në Akademinë Ushtarake,Tiranë 
 

• Shtator 2004 - Tetor 2008, Pedagog i Matematikës,    

Universiteti Bujqësor Tiranë 
 

• Shtator 2001 - Shtator 2004 – pedagog i lëndëve të Matematikës dhe Genel 
Yetenek – në “International Ozel Tekirdag Koleji”, si dhe Anëtar i Profesoratit 
të Universiteteve të zonës së Trakias, ku kam botuar dhe përdorur në 
mësimdhënie dy teste në gjuhën angleze (të miratuara): Plane and Space 
Analitic Geometry: (2002  dhe  2003) 
 

• Tetor 1999 - shtator 2001 – Përgjegjës i zyrës së Administrimit në Arsim 
dhe Punonjës Shkencor në Institutin e Studimeve Pedagogjike, Tiranë.  
 

• Janar 1972 - Tetor 1999 – mësues, drejtor-inspektor; metodist në Kabinet 
Pedagogjik; Përgjegjës i sektorit të kualifikimit e kontrollit në Drejtori 
Arsimore; Shef Arsimi etj. 
 

Publikime: 

• B. Elbasani, “Mbi konceptin e teoremës”, (1978),  
• B. Elbasani, “Lojra dhe rebuse matematike” (1980) 

• B. Elbasani, “Koncepti matematik i Teoremës”- disertacion (1986),  
• B. Elbasani, “Fjalor frazeologjik italisht-shqip” (2001) 

• B. Elbasani, “Plane Analytic geometry” (Turqi, 2002) 

• B. Elbasani, “Space Analytic geometry” (Turqi, 2003) 

• B. Elbasani (me bashkautor), “Matematika”, (2005),  
• B. Elbasani, “Biostatistika”, (2005), ‘ 
• B. Elbasani, “Përgatitore për në Universitet”:teste te zgjidhura (2005), ‘ 
• B. Elbasani, “Matematika në universitetin ushtarak”, (2008), 
• B. Elbasani, ““Matematika e pergjithshme me zbatime ekonomike”, (2010),  
• B. Elbasani, “Biostatistika për shkencat e shëndetit”, (2012),  
• B. Elbasani, “Matematika e zbatuar në ekonomi”, ( 2011),  
• B. Elbasani, “Hyrje në Logjikën formale klasike” (2016) 

• B. Elbasani, “Matematika e zbatuar në ekonomi”, (e përpunuar me tema kursi 
studentësh, (rreth 100 faqe përvojë nga TBU, 2017), etj. 

 

Gjuhë të huaja: Italisht, Rusisht, Anglisht, Turqisht… 

 


