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Cv e shkurtër

Pedagog, studiues, profesor, akademik. Kreu studimet e larta për filozofi në Fakultetin e Shkencave
Politiko-Juridike të UT (1977). Punonjës shkencor në sektorin e filozofisë të atij fakulteti (1981) dhe
përgjegjës i sektorit (1988–1990) e i katedrës së historisë së filozofisë (1990). Kreu studimet e thelluara
pasuniversitare (DEA) për filozofi politike në Universitetin Paris-X (1992–1993). Përgjegjës i
departamentit të filozofisë e të sociologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale të UT (1993). Kreu
doktoratën në fushën e informimit dhe të komunikimit në Universitetin Paris-II (1994–1997) dhe në vijim
mori diplomën e doktorit të habilituar në filozofi në Universitetin Paris-X (1998). Punonjës shkencor me
kontratë në Qendrën Kombëtare të Kërkimit Shkencor (CNRS) të Francës (1999) dhe profesor në
Departamentin e Sociologjisë të Universitetit Paris-X (2000–2003). Nga viti 2004 punonjës shkencor i
asociuar në CNRS dhe profesor i universiteteve franceze. Ka shkruar edhe një varg artikujsh në shtypin
shkencor të vendit e të huaj.

Publikime (Monografi, Vepra kolektive, Përmbledhje studimesh)

Disa nga librat e botuar janë:

 “L’Albanie entre la pensée totalitaire et la raison fragmentaire” (“Shqipëria midis mendimit
totalitar dhe arsyes së copëzuar”), (Paris 1998);

 “Ikja nga kompleksi i Rozafës” (2000);

 “Shtigje drejt guvës së gjarprit” (2001);

 “Majtas, jo djathtas” (2002);



 “Identités periphériques en Albanie, la recomposition du milieu rural et les nouveaux types de
rationalité politique”, (“Identitete periferike në Shqipëri, rikompozimi i mjedisit fshatar dhe tipat
e rinj të racionalitetit politik”), (Paris 2003);

 “Les mots dans la communication politique en Albanie” (“Fjalët në komunikimin politik në
Shqipëri), (Paris 2003);

 "Shoqëria periferike" (Tiranë, 2004);

 "Lexime në komunikim" (Tiranë, 2005);

 "Rrota e Mundimit" , 416 f., ISBN: 978-99943-0-028-0,(Dudaj 2007);

 “Media, politika, shoqëria (1990-2000)”, 504 f., ISBN: 978-99943-0-069-3, (Dudaj 2008);

 “Monolog”, 296 f. , ISBN: 978-99943-0146-1, (Dudaj 2010);

 “Rënia e qytetit”,352 f., ISBN: 978-99928-4069-0-3 (Papirus 2012);

 “Komunikimi në shoqërinë masive”, 575 f., (Papirus 2014);

 “Les incompris”, 318 f. (Francë 2014), ISBN 978-2-343-01069-4.

Bashkautor në librat:

 “Modernité de la servitude” (Paris, 1999);

 “De la question albanaise au Kosovo”, (“Mbi çështjen Shqiptare në Kosovë”), (Bruksel 1999);

 “Nga fshatrat drejt qytetërimit global: Trajtesë sociologjike”, ISBN: 97899943-0-180-5, (Dudaj,
2010).


