
 

 

Prof. Asoc. Dr. Eliona Kulluri (Bimbashi) është e punësuar me 

kohë të plotë pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, Universiteti i 

Tiranës. Ka një përvojë pune 25 vjeçare si pedagoge dhe studiuese, 

aktualisht lektore e lëndëve “Puna Sociale me Grupet dhe 

Komunitetin”, “Probleme dhe Politika të Shëndeti Mendor”, 

“Intervistim dhe Këshillim”, “Vlerësimi i programeve dhe 

shërbimeve sociale”. Pas diplomimit në Biologji, në vitin 1992, 

studimet pasuniversitare dhe ato doktorale lidhen me Punën Sociale. 

Gjatë këtyre viteve ajo ka kryer disa kurse specializimi dhe trajnimi 

në disa universitete të SHBA, Norvegji, Itali, etj. Në 2009 ka mbrojtur 

gradën Doktor i Shkencave në Punë Sociale, me studimin me temë 

“Dhuna në familje: Incidenca, prevalenca dhe mekanizmat e 

përballimit së saj; Studim cilësor mbi eksperiencat e grave te 

dhunuara.”  

Fushat e mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore përfshijnë 

çështjet gjinore dhe të zhvillimit, programimin dhe vlerësimin e 

shërbimeve sociale për grupet në nevojë. Ajo ka kryer studime dhe 

vlërësime të programeve e politikave të ndryshme sociale kombëtare 

dhe lokale,  shërbime këshilluese për agjencitë e Kombeve të 

Bashkuara në Shqipëri dhe organizata të tjera ndërkombëtar dhe 

kombëtare, në lidhje me politikat me ndikim të drejtpërdrejtë në 

përfshirjen sociale të fëmijëve, politikat e mbrojtjes sociale në 

Shqipëri, hartim të protokolleve, standardeve dhe udhëzuesve të 

shërbimeve sociale, moduleve të trajnimit, duke ofruar njëkohësisht 

trajnime për profesionistë të ndryshëm që operojnë në fushën e 

mbrojtjes dhe shërbimeve sociale në vend. 

Ka marrë pjesë në disa projekte kombëtare dhe ndërkombëtare mbi 

papunësinë, migrimin, varfërinë dhe përjashtimin social, cilësinë e 

jetës dhe çështjet të grupeve vulnerabël në komunitetet lokale. 

Ka shërbyer në pozicione drejtuese si Zv/kryetare e Senatit Akademik 

të UT (2016-2020), Zv/Dekane e FSHS (2017-2020) dhe Përgjegjëse 

Departamentit të Punës Sociale dhe Politikës Sociale (2020-në 

vazhdim). 

Ka botuar: artikuj shkencorë në revista kombëtare dhe 

ndërkombëtare, tekste mësimore si edhe raporte studimore (përfshirë 

ato online). 

Aktualisht është Përgjegjëse e DPSPS dhe Zv/Kryetare e SA të UT. 
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regional comparative study”, (co-author), supported by RRPP, 

2015. 

 Psychosocial services in schools and their impact in the 

education quality, (co-author), 2015. 
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 Standards for National Helpline for Abused Women, (co-

author), supported by UNNDP and MSWY, 2016. 

 Intervistimi ndihmues dhe këshillimi; Cikël leksionesh dhe 

ushtrime, (bashkëautore), Shtypshkronja Natyra 2016. 

 National Plan of Action for LGBTI persons, (co-author), 

supported by Council of Europe and MSWY, 2016. 

 Qualitative Survey “Dedicated to 4 Media Programmes”; TV 

programme “Ti mundesh“ broadcast in Top Channel; TV 

programe “Drejt punës” broadcast on Report TV; Radio & TV 

programmes “Working hour” broadcast on Club FM; 

Supplement “Drejt Punës” published on the newspaper and 

official website of “Shqiptarja.com”, supported by RISI 

ALBANIA, 2016. 
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(co-author), implemented by ESA Consulting & supported by 

UNICEF, 2016. 

 Plan of Social Services (2018-2020) for Municipality of 

Vlora, implemented by ESA Consulting & supported by 

World Vision. 



 Plan of Social Services (2018-2020) for Municipality of 

Kamza, implemented by ESA Consulting & supported by 

World Vision. 

 Baseline Report on the national progress of SDG 16 

(16.1/16.2), commissioned and supported by United Nations 

Development Program (UNDP), 2018. 

 Studimi “Tw rinjtw nw Shqipwri”, Departamenti Punws 

Sociale dhe Politikave Sociale dhe Organizata “Ardhmwria”, 

2020. 

 

 
 

 

 

 


