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Emri: Erjon Papagjoni
Adresa: Rruga “Don Bosko”, nr. 60/2
Telefon 04260249 / 0698658884
Qyteti-Shteti: Tiranë-Shqipëri
Datëlindja: 29. 02. 1980
Vendlindja: Sarandë
Shtetësia: Shqiptare
Kombesia: Shqiptare
Statusi civil: Beqar

Arsimimi
Shkolla e Mesme “Qemal Stafa”
Universiteti i Tiranes, Fakulteti i Drejtësisë - Diploma: Jurist (1998-2002)

Aftësi profesionale
Fusha e kompetencës: Ligje, Administrim – studime historike

Njohuri Kompjuteri: Mikrosoft Word, Internet research, Excel.

Aftësi personale: Kam aftësi komunikuese, jam i përshtatshëm ndaj kërkesave të punës në
ekip, ngulmoj për të zgjeruar njohuritë në fushën profesionale dhe në rrafshe kultutore,
posaçërisht në lëmin e historise që është edhe pasioni im kryesor.

Gjuhë të huaja:
1. Kuptoj, shkruaj, flasë mirë anglisht (I testuar në programin Toefel. Itp – 560 pikë).

2. Kuptoj, shkruaj, flasë shumë mirë italisht (I testuar në provimin pasuniversitar të Gjuhës
Italiane).
3. Njohuri dhe komunikim fillestar në frengjisht

Eksperiencë pune:
Janar-Prill 2003, Asistent Jurist në Bankën Amerikane të Shqipërisë për një periudhë tremujore.
Mars-Qershor 2004, kryer kursin 3-mujor për gazetari për probleme juridike e sociale pranë
UT dhe gazetës “Shekulli”.
Qershor 2003-Shtator 2004, Asistent Jurist pranë studios së avokatit Vasil Plaku.
Shtator 2004 - Tetor 2007, vazhdoj studimet e larta për fakultetin e dytë në Shkencat Politike,
drejtimi “Shkencat e Komunikimit”, në Universitetin Katolik të Milanos, Itali.
Tetor 2007 fitoj provimin dhe pajisem me licensën e Avokatit.
Dhjetor 2008 - Qershor 2012, specialist në Drejtorinë Juridike në Drejtorinë e Përgjithshme të
Doganave.
Shtator-dhjetor 2013, jurist në kompaninë Abcom.
Nëntor 2013 e në vijim, jurist dhe avokat i lirë.
Ndër pasionet dhe synimet e mia përfshihet historia - më tutje gazetaria dhe letërsia:
-Në vitin 2019 mbrojta tezën doktorale ¨Marrëdhëniet Juridike të Shtetit Shqiptar me
Komunitetet Fetare 1944-1967¨ pranë Institutit të Historisë në Akademinë e Studimeve
Albanologjike - Tiranë dhe u vlerësova nga juria përkatëse me rezultatin “Shumë Mirë”, me
96 pikë.

Artikuj shkencorë me ISSN dhe ISBN:
a) Botime jashtë vendit:
1. Artikulli shkencor: The creation of the Albanian state and its relationshiop with religious
communities : the sancioning of religious plurality as a condition of national unit Academic
journal of interdisciplinary studies, vol. 6. No. 3, November 2017. Anglisticum, Page 63,
Anglisticum Journal (IJLLIS), Volume: 8 Issue: 3
2. Artikulli shkencor: Legal redefinition of the community statusof muslims during the
monarch period. Botuar në revistën Anglisticum: page 18-27, Anglisticum Journal (IJLLIS),
Volume: 6, Issue: 11

b) Botime brenda vendit:
1. Artikulli shkencor: Shteti komunist dhe institucionet fetare në Shqipëri 1944-1949. Botuar
në revistën KOSOVA, nr. 43, organ i Institutit të Historisë – Prishtinë, Prishtinë 2018 (20
faqe).
2. Artikulli shkencor: Një histori e shkurtër e komuniteteve fetare në Shqipëri. Botuar në
revistën AKADEMIA – revistë për kulturë, gjuhë, media. Nr. 1, 2019, faqe 307-325 (18
faqe).
Konferenca shkencore:
a) Konferenca Ndërkombëtare:
1. Kumtesa me titull: Shteti komunist dhe institucionet fetare në Shqipëri 1944-1949. Third
international Conference on: “Education and Social Sciences – Challenges toward the
future”, 2017. (Ices III – 7 October 2017)) – Tirana Business University &amp; International
Institute for Private Comercial and Competition low (IIPCCL) &amp; DHKN &amp; INI
&amp; MMVI &amp; SH.L.U.Wisdom University, 7.10.2017.
2. Kumtesa me titull: Kleri shqiptar, “Armiku i Popullit” formë e mprehtë e disidencës
komuniste.
Mbajtur në Konferencën ndërkombëtare Shkencore: “Fytyra e “Armikut të Popullit” gjatë
diktaturës së proletariatit në Shqipëri 1944-1990 - Organizuar nga Autoriteti për informimin
mbi Dosjet e ish Sigurimit të Shtetit, Instituti i Integrimit të ish të Përndjekurve Politkë dhe
Muzeu Historik Kombëtar, 17 maj 2019.
b) Konferenca brenda vendit:
1. Kumtesa me titull: Kontributet e Kishës katolike shqiptare në promovimin e artit dhe
kulturës. Mbajtur në DITËT E ALBANOLOGJISË 2015, Konferenca Shkencore e Shkollës
Doktorale të Historisë së Arteve “Arti si sfidë”, Qendra e Studimeve Albanologjike, Instituti i
Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, Shkolla Doktorale e Historisë së Artit pranë
Qendrës së Studimeve Albanologjike, 2015. - Pjesë të disertacionit tim janë botuar në revista
shkencore si dhe disa gazeta të ndryshme si Milosao, Shekulli, Panortama, Gazeta Shqiptare,
Shqip etj.
1. Artikulli me titull: “I vetmi regjim ateist në botë, “njeriu i ri” që lindi në 6 shkurt 1967” –
gazeta Shekulli, e enjte 7 shkurt 2019, f. 18-19.
2. Artikulli me titull: “Kontributet e klerit për kulturën dhe artet” – Gazeta Shqiptare, e
premte 14 qershor 2019, f. 18.
3. Artikulli me titull: “Feja dhe kombi ndër shqiptarë”, Suplementi MILOSAO, Gazeta
Shqiptare, 8 shtator 2019, f. 14-15.

4. Artikulli me titull: “I vetmi regjim ateist në botë, “njeriu i ri” që lindi në 6 shkurt 1967”,
Gazeta SHEKULLI, 07.02.2019
-Kam dorëzuar në revistën shkencore të Institutit të Historisë në ASA për shqyrtim e botim
dy artikuj shkencorë me 15-18 faqe secila si dhe një kumtesë mbi 10 faqe.
-Kam botuar:
- Librin me novela dhe tregime “Gjeniu i ëndrrave”, Toena, 2005;
- Romanin “AL...”, “Skanderbeg Books”, 2013;
- Romanin “Revolucionarët”, ADA, 2017
- Romanin “Gjoni i madh”, ADA 2015
- Dramen “Një burrë midis dy grave”, vënë në skenë në Teatrin Kombëtar tëKosovës pergjate
viteve 2016-2019, fituese e disa çmimeve. Drama se shpejti do te vihet në skenë edhe në
Zagreb- Kroaci.
- Mbi krijimtarinë time letrare janë shkruar e botuar disa shkrime në gazeta të ndryshme të
vendit si Shekulli, Milosao, Mapo, Gazeta Shqiptare, Gazeta Shqip, Koha ditore etj., nga
autorë të tillë si Prof. Adriatik Kallulli, Prof. dr. Nebi Islami, Miho Gjini (Mjeshtër i Madh),
Alush Avduli (shkrimtar), Prof. dr. Haqif Mulliqi, Naser Shatrolli, etj.

