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CV e shkurtër
Prof. Dr. i arkeologjisë, specializuar për fushën e Antikitetit të Vonë ( shek. IV‐VII pas e. s. )
Vitet 1983‐2021 – specializim, kualifikim dhe përvojë në kërkimet dhe sudimet arkeologjike brenda dhe
jashtë vendit.
Kontributet e deritanishme dhe interesat shkencore janë të përqendruara në temat mbi
fortifikimet, urbanizimin, materialin arkeologjik dhe proceset transformuese të periudhës antike të vonë,
mbi procesin e kristianizimit në provincat e Ilirikut Jugor, mbi mobilitetin e njerëzve, mallrave dhe ideve
dhe gjithashtu mbi topografinë historike të këtij rajoni.
Pjesmarrës dhe drejtues i 56 ekspeditave dhe survey‐ve arkeologjike në Shqipërinë e Veriut,
Kosovë, Voskopojë dhe Malin e Zi.
Autor i 9 botimeve monografike apo teksteve (brenda dhe jashtë vendit)
Autor i 100 artikujve shkencore ( brenda dhe jashtë vendit)
Pjesmarrës aktiv në 32 aktivitete ndërkombëtare dhe mbi 50 aktivitete kombëtare për
Arkeologjinë dhe Historinë e Vjetër të Shqipërisë.
Që nga viti 2002, i zgjedhur si “Antar Korrespondent” i Institutit Arkeologjik Gjerman.
Sekretar shkencor i revistës “ILIRIA”( v. 2001‐2021), kohë kur janë botuar 15 numra vjetorë dhe i
botimeve të rëndësishme ndërkmbëtare të Inst. Arkeol. Tiranë ( tërësisht në gjuhë të huaj).
Që nga viti 1984 dhe deri sot, mësimdhënës i Arkeologjisë në Universitetet Shkodër dhe Tiranë.
Hartues programesh arkeologjike në nivelet bachelor, master dhe doktoraturë.
Drejtues i një numri shumë të madh diplomash, masterash dhe mjaft doktoraturash.

P U B L I K I M E:
Monografi, tekste Mësimore:
1.
(1996)“Vështrim historik arkeologjik mbi qytetin e Shkodrës në periudhën
antike të vonë”Tiranë 1996, 200 faqe, 58 fotografi, 41 tabela
2.
(2000, 2004)“Hyrje në Studimin e Historisë” (Bashkautor) Shkodër, 2000, Ribotim Shkodër, 2004,
Tekst për studentët e Universitetit, 181 faqe, 40 figura.
3.
(2003)“Scodra dhe Praevalis në Antikitetin e Vonë”, (Scodra and Praevalis in the Late Antiquity)
Botim i Institutit të Arkeologjisë
Tiranë, Shkodër, 2003, 263 f. 49 fig, 55 tab.
4.
(2003)“Fortifikime të shekujve IV‐VI në Dardaninë Perëndimore” ( Late
Antiquity Castells in Western Dardania) (Bashkautor) 164 f.
65 ig. Botim i Akademise se Shkencave, Tiranë, 2003.
5.
(2006) Harta Arkeologjike e Kosovës, vëllimi I, (bashkautor),
Botim i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë dhe Akademisë së Shkencave të Kosovës,
Prishtinë, 2006
6.
(2007) Monumente historike të kutit të krishtere në dioqezën e Lezhës.
(Monumenti Storici di culto cristiano della diocesi di Lezha), (Bashkautor)
Botim i Institutit të Arkeologjisë, Lezhë, 2007
7.
(2007) Gjeografia 3, Trashëgimia natyrore dhe kulturore, (bashkautor)
Tekst për shkollat e mesme, Ideart, Tiranë, 2007 dhe ribotim 2008.
8.
(2015) (autor dhe bashkdrejtues i botimit) Andreas Oettel, Gëzim. Hoxha.
“Lissos in Illyrien. Ergebnisse der deutsch‐albanischen Ausgrabungen 2006 bis 2011„ nga seria e
planifikuar për botim: »Lissos. Archäologische Forschungen zur nordalbanischen Küstenebene«
600 faqe, 221 ilustrime. (në proces botimi në Redaksinë e DAI Berlin ).
9.
(2020) Krishtërimi i Hershëm në Provincar Praevalis dhe Dardania (Studime arkeologjike).
Early Christianity in the Provinces Praevalis and Dardania (archaeological Studies). Tiranë 2021.
(320 faqe tekst, 108 ilustrime)
Artikuj shkencorë:
Autor i 100 artikujve shkencore të realizuar si më poshtë:
76 artikuj si autor i vetëm dhe 24 artikuj me bashkautorësi.
70 artikuj janë të botuar në shtypin shkencor në Shqipëri.
30 artikuj janë botuar jashtë shtetit, në gjuhët gjermane, franceze, angleze, italiane dhe serbokroate.
Disa prej këtyre artikujve janë botuar nga revistat arkeologjike më prestigjoze në Europë (Gjermani,
Austri, Francë, Itali dhe Poloni).
Shumica e artikujve ndodhen 100% në Internet në faqen gezim hoxha academia.edu. Për interesin më
të shpeshtë renditen lexuesit nga Shqipëria, Gjermania, Serbia, SHBA, Italia, Franca, Austria, Kroacia,
Bullgaria, Rumania, Greqia etj.
Referate shkencore:
Janë mbajtur 9 referate shkencore në auditoret e universiteteve apo institucioneve të specializuara në
qytetet: Marburg, Berlin, Mynih dhe Frankfurt (Gjermani), Paris (Francë), Vjenë dhe Graz (Austri).
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