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Prof Asoc. Dr. Arjana Mucaj është e punësuar me kohë të plotë pranë Fakultetit të Shkencave 

Sociale, Universiteti i Tiranës. Ka një përvojë pune 21 vjecare si pedagoge dhe studiuese. Pas 

diplomimit në Universitetin e Sofies, Bullgari “Saint. Kliment Ohriodski”, studimet 

pasuniversitare dhe ato doktorale i ka kryer po në Universitetin e Sofies, Bullgari të cilat janë 

në fushën e shkencave psikologjike. Fushat e saj të mësimdhënies dhe ekspertizës kërkimore 

shkencor,  përfshijnë psikologjinë e zhvillimit, sociale dhe edukimit si dhe psikologjinë ligjore. 

Aktualisht shërben në pozicionin e  drejtueses si Përgjegjëse Departamenti, në Departamentin 

e Psikologjise dhe Pedagogjisë nga viti 2020, Fakulteti i Shkencave Sociale. Ka marrë pjesë në 

projekte ndërkombëtare « Erasmus +», konferenca dhe aktivitete, lidhur me menaxhimin, 

sigurimin e cilësisë, planifikimin etj. Vazhdon të jetë pjesë e komisioneve, ku ka dhënë 

ekspertizën si eksperte në fushën e psikologjisë që ajo mbulon.  Ka një kontribut në hartimin e 

programeve mësimore . 

Botimet e saj janë të shumta e të pasura, si autor, bashkëautor, brënda dhe jashtë vendit. Artikujt 

e botuar me karakter hulumtues e profesional, janë të shumtë, një pjesë e të cilëve janë botuar 

në revista të huaja të njohura ndërkombëtarisht.  

Aktualisht; “Përfytyrimet kulturore në marrëdhëniet ndëretnike në shqipërinë e sotme”. ISBN 

9879920414876 

“Ambienti shoqëror rol kyc tek adoleshentët”. ISSN: 2308-0825 

“Stereotipat gjinore në ilustrimet e tekstevetë gjuhës shqipe të arsimit fillor”. ISBN 978 –9928-

115-34-8 

“Ndikimi i televizionit në aftësitë verbale të komunikimit tek fëmijët 3-4 vjec”. ISSN: 2308-

0825 

“Format e ndikimit social në integrimin e minoriteteve etnike si shoqëri sociale në Shqipëri”. 

ISBN 978-9928-4196-5-1 

“Konventa për mbrojtjen e minoriteteve dhe marëdhëniet aktuale midis etnive në Shqipëri”. 

Revistë shkencore “Politikja” 

“Vështirësitë ekonomike kontraktojnë edhe komunikimet në cift”. Revistë shkencore “ Lente 

Sociologjike” 

“Marrëdhëniet ndërmjet inteligjencës emocionale dhe konsumimit në punë”. 

Scientific Journal “De Jure” 

“Perceived justice at ëorkplace and organizational commitment”. Journal of Contemporary 

Management Issues, Vol. 25 No. Special issue, 2020 


