
ANILA PAPARISTO 

Përvoja e z. Paparisto: 

- Zonja Paparisto ka 25 vjet përvojë në IAL dhe Kërkime;  

- ëshë lëktore që nga viti 1994 dhe vazhdon të jetë e Zoologjisë 

Jovertebrore dhe Didaktika e mësimdhënies;  

- në 21.10.2011  ushtron detyrën e Profesorit pranë Fakultetit të 

Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës;  

- në 17.08.2001 merr titullin Doktor i Shkencave në Biologji, “Të 

dhëna për Coleoptera, Insecta në Bregun Shqiptar”  pranë Fakulteti i Shkencave të 

Natyrës, Universiteti i Tiranës; 

- në vitin 1995-1997 mbron një master te shknecae në Universitetin Vrije, Bruksel, Belgjikë, 

me temë  “Biologji Molekulare dhe Bioteknologji”; 

- në vitin 2002 fiton Cmimin për gratë e reja në shkencë (10 çmime në të gjithë botën për 

gratë e reja shkencëtare, dy përfaqësuese nga çdo kontinent). 

- ka fituar Bursë e UNESCO-L'Oreal; 

- nga viti 2013 dhe aktualisht mban postin e Anëtarës së Akademisë Shqiptare të Arteve 

dhe Shkencës; 

- nga viti 2011dhe aktualisht është pjesë e organizatës Gratë Shqiptare në Shkencë / 

Anëtare e Bordit të UNESCO-s; 

- nga viti 1995 dhe aktualisht është anëtare e Bordit të Shoqatës së Biologëve të 

Shqipërisë; 

- në 2015 mbajti rolin e Drejtorit të Bordit Kombëtar për përzgjedhjen e Librave Shkollorë 

për Sistemin Arsimor Shqiptar, Ministria e Arsimit dhe Sportit; 

- nga viti 2015 - 2018 është anëtare i Ekipit Konsultativ të KALKSH pranë Ministrit të arsimit 

dhe sportit; 

- nga viti 2014- 2018 është anëtare i Bordit Kombëtar të Fondit të Ekselencës pranë 

Ministrisë së Arsimit dhe Sportit; 

- nga viti 2014 dhe aktualisht  mban postin e anëtares së Bordit të Akreditimit; 

- nga viti 2014 dhe aktualisht është pjesë e Erasmus Plus, Eksperti i Reformës në Arsimin 

e Lartë (përfaqësues shqiptar në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar) KETU / Shqipëri; 

- nga viti 2013-2015 ka qenë anëtare e Komisionit Shtetëror në Arsimin e Lartë;  

- nga viti 2014-2016 anëtare i Këshillit të Administrimit të Universitetit të shkencave 

mjekësore dhe Teknike; 

- nga viti 2012 dhe aktualisht është anëtare e Senatit Akademik të Universitetit të Tiranës; 

- nga viti 2011 dhe aktualisht është anëtare e Këshillit të Profesorëve pranë Universitetit të 

Tiranës; 

- nga viti 2008 - 2016 ka mbajtur postin e anëtares së Këshillit Akademik pranë Fakulteti të 

Shkencave të Natyrës; 

- nga viti 2008 - aktualisht është Udhëheqëse e ekipit kërkimor mbi Zoologjinë Invertebrorë 

dhe Ekologji, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës; 

- nga viti 2008 –2012 ka mbajtur postin e zëvëndes dekanit për arsimin dhe kërkime, pranë 

Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës; 

- nga viti 2005 dhe aktualisht mban postin e ekspertes në Zhvillimin dhe trajnimin e 

programeve mësimore dhe kurrikulave në sistemin arsimor shqiptar pranë Institutit për 

zhvillim në Shqipëri; 

- Anëtare e Bordit GEF Albania-Programi i Granteve të Vogla, UNDP / Shqipëri; 

- Ka punuar më shumë se 80 artikuj shkencorë, plus ka botuar10 Libra; 

Fusha e ekspertizës: entomologjia, taksonomia e Coleopteran, Odonatoptera, Lepidoptera, 

Biodiversiteti, Makro-kurrizorët si bio-tregues në lumenj. 


