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TË DHËNAT PERSONALE 

 

Emri / Mbiemri  ERVIN KAÇIU 

Adresa  Rr.Hamdi Sina, Tiranë 

Telefoni  (00355) 693353423          

Fax   

E-mail  ervinkaciu@gmail.com 

                                           

Shtetësia 

   

Shqiptar 

 

 

  

EKSPERIENCA E PUNËS 

 

 

mars 2018 e në vazhdim 

Akademia e Studimeve Albanologjike, Tiranë 

 

Institucion kërkimor-shkencor 

 
Kërkues shkencor  

Pranë Departamentit të Etnologjisë, Instituti i Antropologjisë 

Kulturore dhe Studimit të Artit  

 

 

tetor 2013- 28 tetor 2018 
Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, 

Departamenti i Shkencave Politike  
Institucion arsimor 
 

Pedagog i jashtëm  
Kurs i nivelit master shkencor.  

 

 

   2008- 2020 

“Albanian University”, fakulteti i shkencave sociale, 

departamenti i Shkencave Politike dhe departamenti i 

Psikologjisë  

Institucion arsimor 

 

Pedagog 

Lektor në lëndët: Sociologji, Metoda Kërkimi dhe Filozofi 

politike. 

 

    

F O R M A T I  E V R O P I A N  P E R  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

• Datë (nga – deri) 

• Emrin dhe adresën e 

punëdhënësit 

• Lloji i ndërmarrjes ose 

sektori 

• Lloji i punës 

•Detyrat dhe përgjegjësitë 
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• Emrin dhe adresën e 

punëdhënësit 

• Lloji i ndërmarrjes ose 

sektori 

• Lloji i punës 

•Detyrat dhe përgjegjësitë 

• Datë (nga – deri) 

• Emrin dhe adresën e 

punëdhënësit 

• Lloji i ndërmarrjes ose 

sektori 

• Lloji i punës 

•Detyrat dhe përgjegjësitë 
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• Datë (nga – deri) 

  

 

shkurt 2011 e në vazhdim  

• Emrin dhe adresën e 

punëdhënësit 

  

• Lloji i ndërmarrjes ose 

sektori 

  

• Lloji i punës  Konsulent 

•Detyrat dhe përgjegjësitë  Konsulent për disa organizata ndërkombëtare dhe lokale në hulumtime mbi 

pakicat dhe grupet vulnerabël.  
 

 

 

 

 

 

SHKOLLIMI 

 

 

 

   

 

• Datë (nga – deri)  2006-2008 

• Emri i institutit dhe lloji 

i shkollimit 

 “Universiteti i Firences” , Itali 

 

• Lëndët kryesore dhe 

mësimmarrja profesionale 

  

• Kualifikimi  Titulli:  Master Shkencor  në: “Zhvillim njerëzor lokal dhe bashkëpunim 

ndërkombëtar, teori, metoda, ndërdisiplinore në raportin midis dijes lokale 

dhe dijes globale”.  

 

 

 • Datë (nga – deri)  1999 – 2003  

• Emri i institutit dhe lloji i 

shkollimit 

 Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale. 
 

• Lëndët kryesore dhe 

mësimmarrja profesionale 

  

 • Kualifikimi  Diplomë e sistemit katër vjecar, dega Filozofi-Sociologji,  

 

 

 

 

 
 

 • Datë (nga – deri)  Mars 2009 -prill 2013 

• Emri institutit dhe lloji i 

shkollimit 

 Universiteti i Triestes, Fakulteti i Shkencave Politike dhe Sociale, Trieste, 

Itali.  

• Lëndët kryesore dhe 

mësimmarrja profesionale 

 Grada  “Doktor i shkencave”   në sociologji  
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 Konferenca/Publikime  

 

• 2022. Monografi: Një Antropologji mbi varfërinë dhe të skajuarit: Rasti i Romëve në Shqipëri. 

Në proces botimi.  

 

• 2022. Vëllim me bashkëautorë: “Demokracia dhe kultura politike: etnografi e perspektivës 

komunitare”. Nebi Bardhoshi, Olsi Lelaj, Ervin Kaçiu. Në proces botimi.  

 

• 2022. Vëllim me bashkëautorë: “Grimca etnografike, aspekte të historisë, kulturës, traditës 

dhe ekonomisë rome. Olsi Lelaj, Ervin Kaҫiu. Në proces botimi.  

 

• 2022. Artikull me temë: “Trajektore të skajimit të romëve në modernitetin shqiptar”. Revista 

Antropologji vëllim 5 nr.1.2022.  

 

• 22-23 Nëntor 2022. Kumtesë me titull: “ Jetë në fill, fshati shqiptar sot mes lokales dhe 

transnacionales, të shkuarës dhe së tashmes”. Konferenca shkencore: Atlasi etnografik 

shqiptar, natyra, kultura, arti. Organizuar nga IAKSA.  

 

• Nëntor 2022. Kumtesë me titull: “Varfëria Urbane”. Laboratori i Antropologjisë Urbane: 

Zadhania e jetëve të paregjistruara të Bathores -Shtëpia – Ardhja – Varri. Organizuar nga 

IAKSA në bashkëpunim me grupin ATA.  

• 28- 30 Shtator 2022. Kumtesa me titull: The image of poverty: Multiple vulnerability of the 

Roma minority in Albania, a case study. Në konferencën e 10-të të InASEA International 

Association for Southeast European Anthropology, organizuar nga SEEHA Graz, Universiteti i 

Grazit, Austri  

• 15-18 Shtator 2022. Kumtesa me titull: The cycle of poverty and social reproduction of Roma 

minority in Albania. Konferenca e përvitshme e “studimeve mbi romët” të organizuar nga 

Gypsy Lore Society dhe nga Akademia e Shkencave dhe Arteve të Serbisë.  

• Qershor 2022. Kumtesa me titull: Kultura e mosbesimit dhe (ri) jetësimi i praktikave 

tradicionale të solidaritetit. Insitituti Albanologjik, Prishtinë, dega Etnologji, në konferencën 

mbi: Format dhe praktikat e solidaritetit tradicional e bashkëkohor ndër Shqiptarë  
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• Mars 2022. Leksion si lektor i ftuar (Guest Lecture) mbi: Xhentrifikimi, efektet mbi shtresat e 

varëfëra në Tiranë. Universiteti La Sapienza, Rome. Itali, Departmenti i teknologjive të 

Dizanjit, Arkitekturës, Territorit dhe Mjedisit.  

• Artikull me temë: “Pasiguria/të dhe qerthulli i mbyllur i varfërisë në një komunitet të varfër të 

pakicës rome”. Botuar në revistën “Antropologji” vëllim 2, Nr 1- 2019.  

• Artikull me temë: “Një tipologji e veçantë e socializmave, rasti i kibuc Baram”. Vëllim 2, Nr 2 

– 2019.  

• Qershor 2018. Konferenca me temë: “Pakica Ballkano Egjyptiane dhe Komunitetet Etno-

Kulturore në Shqipëri”. Organizuar nga Universiteti Aleksandër Xhuvani në bashkëpunim me 

Akademinë e Studimeve Albanologjike dhe Universitetin Euro-Ballkan në Shkup. Kumtesë me 

titull: “Diskurset Post-Socialiste mbi Romët dhe Egjyptianët në Shqipëri”.  

• 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”.  

• Maj 2017. Workshop mbi: “European Social Survey” (ESS). Kumtesë me titull: “Alienimi 

Politik në Shqipëri” mbështetur në të dhënat e ESS Shqipëri 2012. Organizuar nga Fakulteti i 

Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës.  

• 2016. Drejtues i censusit mbi banesat dhe popullatën Egjyptiane në Elbasan. Botuar nga 

“Lëvizja Rinore Egjyptiane Rome” me mbështetjen e “Civil Rights Defender” dhe Ambasadës 

Suedeze 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 romëve 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”.  
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• 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 Kaҫiu.  

 

• Tetor 2012 Kumtesë me titull “Aspekte të një sociologjie urbane në Shqipëri” Summer school 

me temë “Building international cities”. 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 minoritetin Rom në 

Shqipëri” Seminar shkencor mbi “metodologjitë e kërkimit cilësor mbi grupet etnike”, Pragë, 

Çeki.  

 

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

Shqiperi” Botuar nga “Fondacioni Për një Shoqëri të Hapur”.  

 

• 2009. Përkthyes i Librit “Politikat Botërore Tendenca dhe Transformimi”. Shtëpia botuese 

UFO Press.  

 

Projekte kërkimore:  

• Mars 2020 – Dhjetor 2022. Studiues në kërkimin shkencor mbi: “Atlasi Etnografik i Fshatit 

Shqiptar Sot” realizuar nga Departamenti i Etnologjisë, IAKSA, me mbështetjen e AKSHI.  

 

• Qershor-Dhjetor 2021. Drejtues i kërkimit mbi “Minimumin Jetik në Shqipëri”, në 

bashkëpunim me “Qendra për Drejtësi Sociale”.  

 

• Mars-Dhjetor 2021. Drejtues i kërkimit mbi “Pensionet sociale në Shqipëri”, në bashkëpunim 

me qendra Treja, LRER, Qendra për Drejtësi Sociale, mbështetur nga Coplan, fonde të BE-së.  
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• Janar Shkurt 2021 -2022. Studim mbi “Aksesi i shërbimeve publike digjitale nga shtresat 

vulnerabël”. Në bashkëpunim me qendra T’reja, mbështetur nga Fondacioni “Shoqëria e hapur 

për Shqipërinë”.  

 

• Qershor-Dhjetor 2020. Studiues në kërkimin mbi “Efektet e mungesës së shërbimeve bazë (si 

energjia elektrike) për shtresat më të varfëra të shoqërisë” në bashkëpunim me “Komisionerin 

Kundër Diskriminimit”; Qendra T’Reja; LRER; “Advokim Social”; “Qendra Konsumatori 

Shqiptar”, mbështetur nga UNDP.  

 

• Prill-Dhjetor 2019. Drejtues i kërkimit shkencor mbi: Varfëria urbane, punësimi dhe etniciteti 

fokusuar në pakicën rome në Tiranë, në kuadrin e Laboratorit të Antropologjisë Urbane, pranë 

Departamentit të Etnologjisë, IAKSA.  

 

• Mars-Dhjetor 2019. Studiues në kërkimin rajonal mbi “Romët dhe LGBTQI, të përbashkëtat 

dhe dallimet mes pakicave të margjinalizuara”. Mbështetur nga Civil Rights Defender.  

 

• Gusht 2019. Bashkëorganizator i Laboratori i Antropologjisë Vizuale IV, “Etnografia si urë 

lidhëse në marrëdhëniet e bashkëpunimit Shqipëri-Kosovë”. Organizuar nga IAKSA në 

bashkëpunim me Dokufest.  

 

• Janar-Qershor 2019. Studiues në kërkimin shkencor mbi: “Shoqëri në kufi, mite dhe 

c’mitizime: etnografi e marrëdhënies Shqipëri-Kosovë”, realizuar nga Departamenti i 

Etnologjisë, IAKSA.  

 

• Gusht 2018. Bashkëorganizator i : Laboratori i Antropologjisë Vizuale (LAV III), 

“Liminaliteti: imazhe, tinguj, zëra”. Organizuar nga IAKSA në bashkëpunim me Dokufest.  

 

• Maj – Tetor 2018. Studiues në kërkimin shkencor mbi aplikimin e “city metodologies” në 

Tiranë dhe Kukës. Realizuar nga Departamenti i Etnologjisë, IAKSA.  

 

• 2016. Drejtues i kërkimit/census mbi: “Banesat dhe Popullata Egjyptiane nё Elbasan” 

 

• 2015. Bashkëdretjues në kërkimin shkencor mbi: “Profili politiko-social i Romëve në 

Shqipëri”.  
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• 2013-2014. Bashkëdrejtues në kërkimin shkencor mbi: “Kultura, praktikat sociale dhe historia 

e romёve nё shqipёri”.  

 

• 2012. Pjesëmarrës në realizimin e studimit “European Social Survey nё Shqipёri, round 6”.  

 

• 2011. Studiues në kërkimin shkencor mbi: “Faktorët ndikues në integrimin e komunitetit Rom 

në Shqiperi”.  

 

• 2008 – Asistent kërkimi në studimin: Impakti socio-ekonomik i migrimit në Shqipëri, 

fokusuar në zonën e Bathores-Kamëz. Qendra e kërkimeve sociologjike, Milano, Itali.  

 

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

Kibutz Bahram dhe Kibutz Sasa, Izrael mbi organizimet politiko-sociale të mbështetura në 

modelin socialist.  

 

Fushat kryesore të kërkimit  

Moderniteti dhe proceset modernizuese, minoritetet, Shoqëria Civile, emigrimi dhe studime mbi 

diasporën. 


