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TË DHËNA PERSONALE 

 

 Datëlindja: 16/03/1980 

 Vendlindja: Krujë 

 Email: ervinkaciu@gmail.com 

 

 

EDUKIMI 

 

 Mars 2009 – Prill 2013:  Doktor në sociologji, pranë Universitetit të Triestes, 

Fakulteti i shkencave politike dhe sociale.  

 

 2006 – 2008: Master pranë Universitetit të Firences, Fakulteti i shkencave sociale.  

 1999 – 2003:  Diplomë e sistemit katër vjecar, dega filozofi-sociologji, fakulteti i 

shkencave sociale, Universiteti i Tiranës.  

 

PUNËSIMI 

 

 Mars 2018- në vazhdim. Kërkues shkencor pranë departamentit të Etnologjisë, 

Instituti i Antropologjisë kulturore dhe Studimit të Artit.   

 

 Tetor 2013 -  në vazhdim, Pedagog i jashtëm në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i 

Shkencave Sociale, Departamenti i Shkencave Politike. Lektor në lëndën:  Lëvizjet e 

Reja Sociale”. Kurs i nivelit master shkencor.  

 

 Tetor 2008 – në vazhdim: Pedagog pranë Albanian University, fakulteti i shkencave 

sociale, departamenti i Shkencave Politike dhe departamenti i Psikologjisë. Lektor në 

lëndët: Sociologji, Metoda Kërkimi dhe Filozofi politike.   

 

 Shtator 2009 – Kërkues (angazhim me kohë të pjesshme) në studime të ndryshme të 

karakterit politik e social, në mënyrë të vecantë mbi minoritetin Rom dhe atë 

Egjyptian, mbështetur nga organizata ndërkombëtare në Shqipëri dhe Kosovë.    
 

 Shtator – Nëntor 2007. Kërkim në terren (në funksion të studimeve master) në Kibutz 

Bahram dhe Kibutz Sasa, Izrael mbi organizimin e jetës në këto organizime politiko-

sociale të mbështetura në modelin socialist.  

 

 Prill – Shtator 2008. Asistent kërkimi në një kërkim të konceptuar dhe aplikuar në 

bashkëpunim me një studiuese Italiane, të zhvilluar në zonën e bathores përmes 

intervistave të thelluara mbi “ Impaktin socio-ekonomik të emigrimit në Shqipëri”.   

 

 

 



 

 

 

Konferenca/Publikime  

 

Dhjetor 2017. Konferencë shkencore ndërkombëtare me temë: “Pasiguritë e Etnologjisë 

shqiptare”, organizuar nga Departamenti i Etnologjisë, Instituti i Antropologjisë Kulturore 

dhe studimit të artit. Kumtesë me titull: “Riprodhimi i vetes përmes edukimit, rasti i romëve 

në Shqipëri”.  

Tetor 2015: Relator ne konferencën: Clientelism in “Southeast Europe”; kumtesë me titull 

“Civil society in Albania as a missing agency because of its clientelistic, elitist and 

technocratic approach. Organizuar nga Sudosteeuropa-Gesellschaft-Gemenschaft.  

 

Dhjetor 2015 Studim mbi “Profilin politiko – social të minoriteteve në Shqipëri” botuar  nga 

fondacioni “për një shoqëri të hapur”.  

 

Dhjetor 2014. Konferencë shkencore: “Etnografia komplekse, shtigje drejt antropologjisë së 

modernitetit”. Organizuar nga Qendra e studimeve Albanologjike, departamenti i etnologjisë. 

Kumtesë me titull:”Shteti dhe shoqëria civile në post-komunizmin Shqiptar”.  

 

Shtator 2014. Studim me titull “grimca etnografike, Aspekte të Kulturës, Historisë dhe 

Traditës Rome në Shqipëri, botuar  nga fondacioni “për një shoqëri të hapur”, Autorë: 

Dr.Olsi Lelaj dhe Dr. Ervin Kaciu.  

 

Tetor 2012 Kumtesë me titull “Aspekte të një sociologjie urbane në Shqipër”, Summer 

school.  International University Institute. Gorizia, Itali 

 

Prill 2011 Kumtesë me titull: “Teoria e sovranitetit dhe ideja e shtetit sipas Hobbes” 

Konferencë në filozofi politike  “Nga gjendja natyrore te biopushteti” organizuar nga 

departamenti i shkencave politike, Albanian University.  

 

Prill 2010 Kumtesë me titull: “Kibucet si projektim origjinal i praxisit socialist” Konferencë 

“Socializmi dhe shoqëria Shqiptare” organizuar nga departamenti i shkencave politike, 

Albanian University.  

 

Nëntor 2011 Kumtesë me titull “Domosdoshmëria e kërkimit cilësor mbi minoritetet. Rasti i 

Romëve në Shqipëri”  Seminar shkencor mbi “metodologjitë e mbledhjes të të dhënave 

empirike mbi etnitë”, Pragë, çeki. 

  

Shtator 2011. Studim krahasues mbi “Faktorët ndikues në integrimin e komunitetit Rom në 

Shqiperi” Botuar nga fondacioni “për një shoqëri të hapur, Soros”.  

 

FUSHAT KRYESORE TË KËRKIMIT 

 

Moderniteti dhe proceset modernizuese, Minoritetet, Shoqëria Civile, Socializmi dhe post-

socializmi.  


