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Cv e shkurtër
- Studiuese e letërsisë shqiptare, specialiste e Teorisë së Letërsisë në Universitetin e Tiranës. (19822015).
- Gjatë 1969 - 1982 bashkëpunëtore shkencore në Sektorin e Letërsisë Shqiptare, pranë Institutit të
Gjuhësisë e të Letërsisë të Akademisë së Shkencave.
- Në vitin 1982 ngarkohet me rikonceptimin dhe ndërtimin e lëndës së re “Teoria e Letërsisë” pranë
Katedrës së Letërsisë, në Fakultetin e Historisë e të Filologjisë. Hartuese, sipas koncepteve moderne, ( në
vitet ’90 e në vazhdim), e një fushe të re në studimet dhe nivelet tona universitare dhe pasuniversitare.
- Në 1981 fiton gradën shkencore “Kandidat i shkencave”, e konvertuar në vitin 1994 me gradën
“Doktor”.
- Në 1986 i jepet titulli pedagogjik “Docent”.
- Në 1995 fiton titullin “Profesor”.
- Në 2008 i jepet titulli “Akademike”.
- Anëtare e Komisionit të Lartë të Kualifikimit Shkencor, pranë MASH (1989-2005).
- Mbajtëse e ligjëratave në nivelin “Bachelor”, “Master” dhe “Shkolla Doktorale”, në Universitetin e
Tiranës, Elbasanit. Udhëheqëse e shumë temave për nivelin “master” dhe “doktor shkencash”.
- Kontribute të vazhdueshme në këshilla shkencore të Fakultetit të Historisë e të Filologjisë dhe në
Institutin e Gjuhësisë e të Letërsisë. Anëtare e senateve të Universitetit të Tiranës.
- Ka mbajtur kurse pasuniversitare të Teorisë se letërsisë dhe të Kritikës Letrare, në Fakultetin e Historisë
e të Filologjisë dhe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja.
- Ka mbajtur leksione pasuniversitare në Universitetin e Prishtinës, ligjërata në Universitetin e Europës
Juglindore dhe në Universitetin e Tetovës.
- Autore dhe bashkëautore në tekste dhe leksione nga fusha e Teorisë së Letërsisë.

- Autore e shumë referimeve në konferenca shkencore, brenda dhe jashtë vendit.
- Hartuese e shumë artikujve (mbi 100), të botuar në organe shkencore dhe kulturore.
Ka kryer këto detyra:
Përgjegjëse e Departamentit të Letërsisë (1989-1993).
Dekane e Fakultetit të Historisë e të Filologjisë (1992-1993).
Zv. Rektore e Universitetit të Tiranës (2000-2003).
Themeluese dhe Drejtore e Shkollës Pasuniversitare “Studime Evropiane” (2001-2003).
Kryetare e Seksionit të Shkencave Shoqërore dhe Albanologjike, pranë Akademisë së Shkencave
të Shqipërisë (2015 e në vazhdim).
Publikime (Monografi, Vepra Kolektive, Përmbledhje studimesh)
2016 Lexuesi “në kurth”: Eseistika e Kadaresë, 328 f. ISBN 978-9928-4354-0-8
2012 Andon Zako Çajupi- Jeta politike dhe vepra letrare (2012), (monografi shkencore, rikonceptim i
interpretimit të veprës së plotë), 305 faqe, ISBN 978-9928-00-070-5
2010 Letërsi e painterpretuar (2010), (monografi shkencore), 277 faqe, ISBN 978-9928-00-014-9
2009 Sfida Teorike të Historiografisë Letrare (2009), (monografi shkencore), 368 faqe, ISBN 97899956-11-54-5
2008 Bashkëautore dhe anëtare e Redaksisë së Letërsisë në Fjalorin Enciklopedik Shqiptar, ASHSH
(ribotim i përmirësuar);
2006 Intuitë dhe Vetëdije Krijuese (2006), (përmbledhje studimesh shkencore mbi letërsinë e traditës
dhe bashkëkohore,) 382 faqe, ISBN 99927-53-06-4;
1999 Teoria e Veprës Letrare-Poetika (1999), (Tekst mbi teorinë e letërsisë), 325 faqe, ISBN 99943-1102-6;
1997 Proza nëpër teknikat poetike (1997) (studim), 243 faqe;
1983 Jeta dhe Vepra e A.Z.Çajupit (1983), (Monografi shkencore), 282 faqe;
Botimi i veprës së Çajupit, në tre vëllime (1983).

