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CURRICULUM VITAE 
 

Dr. Altin SKENDERAJ 

QSA- Instituti i Arkeologjisë 

Sheshi “Nënë Tereza” nr. 3 

1001 TIRANE 

 Fiks 035542240713 

 Celular +355672954291  

e-mail : askenderaj@yahoo.fr 

 

 

Lindur në Tiranë, më 25 tetor 1970.  

 

 

STUDIME 
 

 1991-1995: studimet e larta universitare në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Histori-

Filologji, dega Histori. 

 1998-1999: Master Shkencor pranë Universitetit Pierre Mendès-France Grenoble 2, 

Francë, i mbrojtur në vititn 1999 me rezultat shumë të mirë. Tema ishte “Les fouilles 

albano-sovietique dans le secteur D d’Apollonie d’Illyrie”. Udhëheqës Shkencor: 

Prof. Jean-Luc Lamboley. 

 2000-2004: Studime në nivel doktorature pranë Universitetit Pierre Mendès-France 

Grenoble 2, Francë. Doktoratura në Arkeologji greko-romake “L'architecture 

domestique d'Apollonia d'Illyrie à l'époque hellénistique et romaine : l'exemple de la 

maison d'Athéna”, është mbrojtur në vitin 2004 me rezultat shumë të mirë. Udhëheqës 

Shkencorë: Prof. Jean-Luc Lamboley dhe Prof. Frano Prendi. Diploma është 

barazvlerësuar me gradën “Doktor i Shkencave” në Republikën e Shqipërisë nga 

Komisioni i Kualifikimit Shkencor pranë Këshillit të Ministrave, me vendim nr. 126, 

dt. 30/10/2006.  

 

PUNËSIME DHE SPECIALIZIME 
 

 Gusht 1993: Pjesëmarrës si student në gërmimet e projektit shqiptaro-francez 

Apolonia. 

 Korrik-Gusht 1994: Pjesëmarrës si student në gërmimet e projektit shqiptaro-anglez 

në Butrint. 

 Korrik-Dhjetor 1995: Muzeu arkeologjik, Tiranë. 

 Prej vitit 1996: Kërkues Shkencor në Institutin e Arkeologjisë, Departamenti i 

Antikitetit.  
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 1998: Qëndrim studimor tremujor me qëllim kërkime bibliografike për arkitekturën e 

banesës në Departamentin e Shkencave të Antikitetit dhe të Lindjes së Afërme, 

Seksioni i Arkeologjisë, Universiteti Cà Foscari, Venecia, Itali (01 prill-30 qershor). 

 Qershor-Korrik 1999: Stazh për informatikë, organizuar nga Shkolla Tematike e 

Qendrës Kombëtare të Kërkimit Shkencor (CNRS) në “Maison d’Orient 

Méditerranéen” “Jean Pouilloux” në Lyon, Francë. 

 Tetor 2000: Punë kërkimore pranë Shkollës Franceze të Romës në kuadër të 

doktoraturës. 

 Prill 2001: Qëndrim studimor në Paris, pranë Bibliotekës Kombëtare të Francës, 

“François Mitterrand”. 

 Qershor 2001: Punë kërkimore në Lyon pranë bibliotekës së Maison de l’Orient 

méditerranéen “Jean Pouilloux”. 

 Janar 2002: Punë kërkimore pranë Shkollës Franceze të Romës në kuadër të 

doktoraturës. 

 Nëntor 2007: Kërkues shkencor i ftuar pranë grupit kërkimor HISOMA UMR 5189 

në Lyon (Francë), në Maison de l’Orient Méditerranéen “Jean Pouilloux”. 

 Nëntor 2009: Kërkues shkencor i ftuar pranë grupit kërkimor HISOMA UMR 5189 

në Lyon (Francë), në Maison de l’Orient Méditerranéen “Jean Pouilloux”. 

 2010-2014 - Titullar i lëndës « Lindja dhe zhvillimi i qytetit në Iliri : një vështrim mbi 

qendrat arkeologjike në territorin tonë », në kuadrin e kurseve të Master-it Shkencor 

pranë Shkollës Doktorale Arkeologji të QSA. 

 

 

KOMPETENCA PROFESIONALE 
 

 

Fusha e studimeve 

 Arkeologjia e periudhës greko-romake; proceset transformuese që ndeshen në këtë 

periudhë; urbanistika dhe arkitektura e banesës antike në Ilirinë e Jugut.  

 

Grupet kërkimore 

 Prej 1996: Anëtar i Departamentit të Antikitetit të Institutit të Arkeologjisë. 

 Prej 1996: Anëtar i Projektit arkeologjik dhe epigrafik shqiptaro-francez të Apolonisë 

dhe përgjegjës sektori i angazhuar në:  

- Botimin e Godinës me mozaik të gërmuar gjatë viteve 1996-2006.  
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- Botimin me bashkautorë të monumenteve të nxjerra në dritë nga sondazhet e 

hapura pas prospeksionit elektro-magnetik. 

- Prej 2009, drejtues i gërmimeve në qytetit të poshtëm – zona e banesave 

helenistike dhe romake. 

 Prej 1999: anëtar i jashtëm i Grupit e Kërkimor CHRIPA në Universitetin Pierre 

Mendès-France, Grenoble 2, Francë. 

 2001: Pjesëmarrës në gërmimet shqiptaro-angleze të vilës romake në Diaporit. 

Gërmues dhe përgjegjës sektori. 

 2001-2002: Anëtar i Projektit arkeologjik shqiptaro-italian të qytetit të Phoinike. 

Gërmues dhe përgjegjës sektori, respektivisht në nekropol (2001) dhe në banesën me 

dy peristile (2002).  

 Prej 2002: Anëtar i Projektit Ndërkombëtar GDR - Groupe de Recherche Balkans. 

 2002: Pjesëmarrës në gërmimet e Projektit arkeologjik shqiptaro-anglez në Trikonkën 

e Butrintit. Gërmues dhe përgjegjës sektori. 

 2006: Anëtar i Projektit arkeologjik shqiptaro-grek në gërmimet e qytetit antik të 

Antigonesë. Gërmues dhe përgjegjës sektori.  

 Prej 2006: Anëtar i Grupit të Kërkimit ndërshtetëror dhe ndëruniversitar që punon për 

Atlasin interaktiv të Adriatikut antik. 

 Prej 2006: Anëtar i Projektit arkeologjik franko-kosovar në gërmimet e qytetit antik të 

Ulpianës (Kosovë). Gërmues dhe përgjegjës sektori me të drejtë botimi.  

 Prej 2012: Anëtar i Projektit arkeologjik në gërmimet e sitit të Harilaqit (Kosovë). 

Gërmues dhe përgjegjës sektori me të drejtë botimi. 

 

GJUHËT E HUAJA 

aktive 

 Frëngjisht 

 Italisht  

 Anglisht 

 Gjermanisht 

pasive 

 Latinisht 

 Serbisht 
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FUNKSIONET DREJTUESE DHE ADMINSTRATIVE 

Prej shtatorit 2013 zv/koordinator i Shkollës Doktorale Arkeologji, pranë Qendrës së 

Studimeve Albanologjike, si dhe koordinator i revistës Candavia prej nr. 5 (2015).  

 

 

VEPRIMTARIA SHKENCORE 
 

Pjesëmarrës me kumtesa: 

 1998: Simpoziumi Shkencor i fundvitit mbi “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me 

kumtesën “Gërmimet e vitit 1998 në godinën me mozaik në Apoloni”. 

 1999: Simpoziumi Shkencor i fundvitit mbi “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me 

kumtesën “Gërmimet e vitit 1999 në godinën me mozaik në Apoloni”. 

 2000: Simpoziumi Shkencor i fundvitit mbi “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me 

kumtesën “Gërmimet e vitit 2000 në godinën me mozaik në Apoloni”. 

 2001: Simpoziumi Shkencor i fundvitit mbi “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me 

kumtesën “Gërmimet e vitit 2001 në godinën me mozaik në Apoloni”. 

 2002: Simpoziumi i IV ndërkombëtar L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité, 

Grenoble, (Francë) me kumtesën “Vila e Athinasë në Apoloninë e Ilirisë : kronologjia 

dhe teknikat e ndërtimit”. 

 2002: Simpoziumi Shkencor “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me kumtesën “Gërmimet 

e vitit 2002 në godinën me mozaik në Apoloni”. 

 2003: Simpoziumi Shkencor “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me kumtesën “Gërmimet 

e vitit 2003 në godinën me mozaik në Apoloni”. 

 2004: Konferencë ndërkombëtare kushtuar 80 vjetorit të fillimit të gërmimeve në 

Apoloni nga Léon Rey (Tiranë), me kumtesën “Një vështrim rreth banesës antike të 

Apolonisë”, me bashkautor F. Prendi. 

 2005: Simpoziumi Shkencor “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me kumtesën “Gërmimet 

e vitit 2005 në Apoloni dhe fushata e prospeksionit gjeofizik e ndërmarrë në fushën 

midis dy akropoleve”. 

 2006: Simpoziumi Shkencor “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me kumtesat “Gërmimet 

e vitit 2006 në godinën me mozaik në Apoloni” dhe “Sondazhet e hapura në fushën 

midis dy akropoleve lidhur me rezultatet e prospeksionit gjeofizik”. 

 2007: Simpoziumi Shkencor “Rezultatet e Vitit Arkeologjik” me kumtesën “Gërmimet 

e vitit 2007 në Apoloni në sondazhet e hapura në fushën midis dy akropoleve lidhur 

me rezultatet e prospeksionit gjeofizik”. 

 2007: Workshop ndërkombëtar mbi Atlasin interaktiv të Adriatikut me kumtesën: 

“Case Studies, Të dhëna rreth qytetit antik të Apolonisë”, Ljubjana, Slloveni. 
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 2008: Simpoziumi i V ndërkombëtar L’Illyrie méridionale et l’Épire dans l’Antiquité, 

në Grenoble, me kumtesën “Godina me mozaik në Apoloninë e Ilirisë”. 

 2009: Referim i hapur për publikun me temë “La Maison d’Athéna à Apollonia 

d’Illyrie”, Lyon, Maison de l’Orient Méditerranéen “Jean Pouilloux”. 

 2009: Pjesëmarrje në Workshop-in ndërkombëtar mbi Atlasin e informatizuar të 

Adriatikut Antik, Romë 12-14 mars 2009, me kumtesën “Inventaire des sites d’Albanie 

et questions de la géographie historique” (me bashkautor J. Reboton). 

 2011: Pjesëmarrje e rradhës në Workshop-in ndërkombëtar mbi Atlasin interaktiv të 

Adriatikut antik - Réunion ANR Albanie, Rome 17-20 shtator 2011. 

 2012: Pjesëmarrje në Konferencën shkencore ndërkombëtare Marathon 

d’Archéologie, seanca e ditës së premte, 11 maj 2012, kushtuar projekteve franko-

shqiptare me referimin “Apollonie d’Illyrie après les années 90’. Vingts ans de 

recherches franco-albanaises”. 

 2013: Pjesëmarrje në International Congress of Albanian Archaelogical Studies, me 

kumtesën “Nouvelles données sur les sols mosaïqués d'Apollonia d'Illyrie”. 

 2013: Pjesëmarrje në International Congress of Albanian Archaelogical Studies, 

Rezultatet e gërmimeve arkeologjike të Universitetit të Prishtinës në Ulpianë 2006-

2010 me bashkautorë. 

 2013: Pjesëmarrje në Simpoziumim shkencor AdriAtlas e la storia dello spazio 

adriatioco antico VI a.C.- VII d.C. (Rome 4-6 novembre 2013), me kumtesën “Les 

villas et la dynamique de l’espace sur le territoire Antique d’Albanie”. 

 2015: Pjesëmarrje në Simpoziumin e VI ndërkombëtar L’Illyrie méridionale et l’Épire 

dans l’Antiquité (Tiranë), me kumtesën “Le grand caniveau de la ville basse” (me 

bashkautor) 

 

Pjesëmarrës: 

 2000: Konferencë ndërkombëtare Points de vue sur les Balkans de l'Antiquité à nos jours, 

Grenoble. 

 2001: Workshop ndërkombëtar Durrësi midis së shkuarës dhe të ardhmes (Durrës). 

 2002: Konferencë ndërkombëtare, “Les agglomérations de la cité de Vienne”, Grenoble.   

 2006: XXV International Congress dei Rei Cretariae Romanae Fautores, Durrës, 26 

shtator - 2 tetor 2006. 

 2011: Pjesëmarrje në Workshop-in ndërkombëtar mbi Atlasin interaktiv të Adriatikut antik 

- Réunion ANR Albanie, Rome 17-20 shtator 2011. 
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 2012: Workshop ndërkombëtar mbi Atlasin e informatizuar të Adriatikut antik, Apoloni, 

maj 2012. 

 2012: Workshop ndërkombëtar L’Histoire et les cartes, à propos de l’Atlas informatisé de 

l’Adriatique antique, Bordeaux 20-23 shtator 2012. 

 

VEPRIMTARIA BOTUESE 

a) Monografi 

 Banesa e Athinasë në Apoloninë e Ilirisë (në proces) 

 Bashkeditor i akteve të Simpoziumit të VI-të ndërkombëtar L’Illyrie méridionale et 

l’Épire dans l’Antiquité VI, Actes du VIe Colloque international de Tirana, 20-23 mai 

2015 

 

b) Artikuj 

 “La villa d’Athéna à Apollonia d’Illyrie: chronologie et techniques de construction”, 

në P. CABANES, J.-L. LAMBOLEY (éds), L’Illyrie méridionale et l’Épire dans 

l’Antiquité IV, Actes du IVe Colloque international de Grenoble (10-12 octobre 2002), 

Grenoble 2004, f. 311-316.  

  “Një vështrim rreth banesës antike të Apolonisë”, Iliria 2003-2004 (2005), f. 215-228 

(me bashkautor). 

  “La ville haute d’Apollonia d’Illyrie: étapes d’une recherche en cours”, në 

D. BERRANGER-AUSERVE (éd.), Épire, Illyrie, Macédoine..., mélanges offerts au 

Professeur Pierre Cabanes,, Clermont-Ferrand 2007, f. 37-53 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d’Illyrie (Albanie): Prospection géophysiques et sondages topographiques 

et stratigraphiques”, Chroniques de MEFRA, Antiquité, 119, 1 (2007), f. 229-237 (me 

bashkautorë). 

 “Bibliographie Générale”, në V. DIMO, F. QUANTIN, Ph. LENHARDT (éds), Atlas 

archéologique et historique d’Apollonia, Rome 2008, f. XVIII-XXXI (me 

bashkautorë),  

 “Les domus d’Apollonia”, në V. DIMO, F. QUANTIN, Ph. LENHARDT (éds), Atlas 

archéologique et historique d’Apollonia, Rome 2008, f. 290-300 (me bashkautor). 

 “L’édifice à mosaïque d’Apollonia d’Illyrie” në J.-L. LAMBOLEY – M.-P. CASTIGLIONI 

(éds), L'Illyrie méridionale et d’Epire dans l’Antiquité, Actes du Vème Colloque de 

Grenoble, Grenoble 2010, f. 189-197. 

 “Étonnante découverte à Apollonia d’Illyrie”, Archéologia 481 (2010) (me 

bashkautorë) 
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 “Découvertes récentes à Apollonia d’Illyrie”, në S. DE MARIA (a cura di), Le ricerche 

delle Missioni Archeologiche in Albania nelle Ricorrenza dei Dieci anni di Scavi 

dell’Università di Bologna à Phoinike (2000-2010), Atti di Giornata di Studi, 

Università di Bologna, 10 novembre 2010, Bologna 2012, f. 79-90 (me bashkautorë) 

 “Një pompeion në Apoloni?”, Iliria XXXVI (2012), f. 123-143. 

 “Nouvelles données sur les sols mosaïqués d'Apollonia d'Illyrie”, në L. PËRZHITA, 

I. GJIPALI, G. HOXHA, B. MUKA (eds), Proccedings of the International Congress of 

Albanian Archaeological Studies (21-22 november 2013), Tiranë 2014, f. 353-365. 

 “Les villas et la dynamique de l’espace sur le territoire Antique d’Albanie”, në 

Y. MARION, F. TASSAUX (éds), AdriAtlas et l’histoire de l’espace adriatique du VIe s. 

a. C. au VIIIe s. p. C. Actes du colloque international de Rome (4-6 novembre 2013), 

Ausonius Scripta Antiqua 79, Bordeaux 2015, f. 195-225 (me bashkautor). 

 

Raporte gërmimesh 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie)”, BCH 1997,  vëll. 121/2 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie)”, BCH 1999,  vëll. 123/2 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie)”, BCH 2000,  vëll. 124/2 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie)”, BCH 2001, vëll. 125/2 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie)”, BCH 2002,  vëll. 126/2 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie)”, BCH 2003, vëll. 127/2 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d’Illyrie (Albanie): Poursuite des sondages topographiques et 

stratigraphiques dans la ville haute” Chroniques de MEFRA, Antiquité, 120/1 (2008), 

f. 190-195 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d’Illyrie (Albanie): Achèvement des sondages topographiques et 

stratigraphiques dans la ville haute et préparation de la publication” Chroniques de 

MEFRA, Antiquité, 121/1 (2009), f. 263-268 (me bashkautorë). 

 “Apollonia d’Illyrie (Albanie): Les sondages dans le secteur G” Chroniques de 

MEFRA, Antiquité, 122/1 (2010), f. 241-245 (me bashkautor). 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie) en 2011”, MEFRA 2012 http://cefr.revues.org/511 (me 

bashkautorë) 

 “Apollonia d'Illyrie (Albanie) en 2012”, MEFRA 2014, http://cefr.revues.org/1040 (me 

bashkautorë) 

 “Apoloni 2012: sektori G”, Iliria XXXVII (2013), f. 303-314 (me bashkautor). 

http://cefr.revues.org/511
http://cefr.revues.org/1040
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  “Apollonia d'Illyrie (Albanie) en 2013”, MEFRA 2014, http://cefr.revues.org/1102 

(me bashkautorë) 

 “Apolonia - Gërmimet në sektorin G në Apoloni në vitin 2013”, Iliria XXXVIII 

(2014), f. 191-200 (me bashkautor). 

 “Apolonia - Zona e sektorit G në qytetin e poshtëm (2014)”, Iliria XXXVIII (2014), f. 

201-210 (me bashkautor). 

  “Apollonia d'Illyrie (Albanie) en 2014”, MEFRA 2015, http://cefr.revues.org/1464 

(me bashkautorë) 

 

 

 

http://cefr.revues.org/1102
http://cefr.revues.org/1464

