CURRICULUM VITAE

1. Të dhëna të përgjithshme
Emri:
Mbiemri:
Datëlindja:
Vendlindja:
Adresa:
Email:
Specialiteti:
Grada Shkencore:
Vendi i punës:

Evelina
ÇELIKU
15/11/1966
Tiranë, Shqipëri
Rruga: “Mine Peza”, Pallati 17/1, Apartamenti 20, Tiranë
eceliku@bankofalbania.org ; celiku.evelina401@gmail.com
Ekonomiste në Statistikë/Ekonometri
Doktore e Shkencave Ekonomike
Banka e Shqipërisë

2. Studimet universitare dhe pasuniversitare:
1981-1985:
1985-1989:
3.07.1989:
1993-1995

Prill ‘97:
Shtator ’98–
- Janar 2000

Maj 2000- e në vijim

Arsimi i mesëm. Shkolla e Mesme e Përgjithshme “P.N. Luarasi”.
Arsimi i lartë, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, dega Statistikë.
Diploma “Ekonomist për Statistikë” (Shkëlqyer).
Specializime dhe stazhe kerkimore në “Ekonometri e përgjithshme dhe të
aplikuar” - Francë.
Stazhe kërkimore: - IUT, Sceaux, Universiteti Paris XI, Paris, Programi
PECO. Studim me temë: “Metodat statistikore të aplikuara në studimin e
tregut”; Programi Phare-ACE. Studim me teme: “Probleme të studimit
statistikor të konsumit dhe të faktorëve përcaktues”.
Mbrojtja dhe marrja e Gradës Shkencore, Doktor në Shkencat Ekonomike, me
temë në fushën e ekonometrisë së aplikuar: “Probleme të trajtimit ekonometrik
të variablave sasiorë dhe cilesorë marrë nga anketimet”
Trajnime, Specializime, stazhe kërkimore në Universitete të huaja (Greqi,
Itali) dhe pjesëmarrje në aktivitete shkencore ndërkombëtare në fushën e
aplikimeve statistikore dhe të modelimit ekonometrik.
Pjesëmarrje në trajnime, seminare, konferenca, forume të organizuara nga
banka të ndryshme qendrore, institute dhe institucione kërkimore
ndërkombëtare mbi aspekte të bankingut qendror, politikës monetare, makromodelimit, analizës dhe parashikimit të indikatorëve makroekonomikë,
monetare dhe financiarë.

3. Aktiviteti profesional
Nga shkurt 2015e në vijim

“Përgjegjës Sektori” në Sektorin e Analizave Ekonomike, pranë
Departamentit të Politikës Monetare, BSh
Shkurt 2000 e në vijim
E punësuar në Bankën e Shqipërisë: Departamenti i Kërkimeve
dhe i Politikës Monetare (në pozicione të ndryshme).
Nga Shkurt 2000 – në vijim Pedagoge e ftuar. Aktualisht lektore në FEUT, Departamenti i
Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar.
Gusht ‘89-Shkurt 2000
E punësuar si pedagoge me kohë të plotë në Universitetin e
Tiranës: Asistente dhe më pas pedagoge dhe lektore në katedrën e
Statistikës/Seksionin e Statistikës/Departamenti i Matematikes,
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Statistikës dhe Informatikës së Zbatuar të Fakultetit të Ekonomisë
të Universitetit të Tiranës, për lëndët “Teori Statistike”,
“Ekonometri”, “Statistikë”, “Analizë të Dhënash”.
4. Aktivitet akademik:
4.1. Mësimdhënie në nivel universitar dhe pasuniversitar
1989 – 19921993 – 20011993 – 2006
1996 – 2006
Mars 2003 - qershor 2003
shkurt 2000 – 2006
Shtator 2008 – shtator 2012

Tetor 2015 - në vijim
Mars 2016 – në vijim

Statistikë e përgjithshme, FEUT;
Statistikë 1 dhe 2, FEUT;
Ekonometri 1, FEUT;
Ekonometri 2, FEUT;
Ekonometri dhe modelim makroekonomik
Projekti i trajnimit të administratës publike, Financuar nga BB;
Pedagoge e ftuar, në FEUT.
Pedagoge e ftuar në UET, pranë Fakultetit të Ekonomisë
(statistike – nivel universitar dhe metoda sasiore ne ekonomi- nivel
Master)
Pedagoge e ftuar FEUT, Informatikë Ekonomike, Bachelor, lënda
Ekonometri.
Pedagoge e ftuar në UT, FEUT, në DSIZ, Masteri Shkencor
(MShSIE) - Informatike Ekonomike lënda “Seminar Special në
Ekonomi”

4.2 Pjesëmarrje në borde shkencore:
Janar 2018 e në vijim – Anëtare e Bordit Këshillimor të Revistës Shkencore të INSTAT:
KËRKIMI – Revista e Statistikave dhe e Analizave Social-Ekonomike
(peer reviwer).
5. Gjuhë të huaja:
Gjuhë Frënge - Dëshmi e UT, Fakultetit i Filologjisë;
Gjuhë Angleze - Dëshmi e UT, Fakulteti i Gjuhëve te Huaja;
Gjuhë Italiane - nivel shumë i mire (pa dëshmi)
6. Aftësi kompjurike:
Microsoft Office ; Software statistikore dhe ekonometrike: Eview-s, SPSS, PC-Give, MatLab.
7. Studime të botuara dhe të prezantuara:
Artikuj dhe studime si autore dhe bashkë-autore të botuara në revista shkencore dhe në serinë e
botimeve të Bankës së Shqipërisë si artikuj, materiale studimore dhe analiza, një pjesë të cilave të
prezantuara në konferenca, workshop-e dhe forume ndërkombëtare1.
7.1. Studime për përdorim të brendshëm
1. Policy Note: “Choosing an appropriate target for inflation: an ongoing discussion”. (Revised
version based on the discussions in the round table on July 1st, 2005, held in the Bank of Albania).
– për përdorim të brendshëm.
2. Policy Paper: “Monetary Policy Process” – sipas asistencës teknike të BSh me Bankën qendrore
të Suedise” – (bashkautore); për përdorim të brendshëm. Korrik 2013;
1

Lista e plotë e botimeve e disponueshme sipas interesit.
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3. Policy paper: Procesi i parashikimit në BSh – roli i parashikimit afatshkurtër
7.2. Artikuj dhe studime në proces botimi
1.Artikull:
"The role of Inflation Expectations in the Inflation Targeting Regime:
Revisiting the case of Albania" - International Conference, ISTI, 2017Proceeding Book September 2017.
2. Material Studimor “Analiza strukturore e ekonomisë shqiptare: Përqasje nga Matricat e
Kontabilitetit Social” (qershor, 2017, prezantuar në BSh, janar 2019) –
bashkautorë
3. Projekt Studimor
“Faktorët përcaktues të inflacionit të ulët në Shqipëri” (janar 2018, prezantuar në Workshopin XII të Kërkimeve për Evropën Juglindore, BSh,
Dhjetor 2018)- bashkë-autore.
4. Material Studimor
Vlerësimi i performancës parashikuese të modeleve afatshkurtra të PBBsë: 2015-2018 (bashkë-autore) – shkurt 2019, Draft.
7.3. Cikle leksionesh dhe ushtrimesh:
Cikël leksionesh dhe ushtrimesh “Ekonometri” (1998 - 2007). (leksione/ushtrime për degën e
Ekonomiks)
Cikël leksionesh dhe ushtrimesh “Analizë të dhënash”, profili statistikë dhe dega Ekonomiks (1999
– 2004)
Cikël leksionesh “Metoda sasiore ne ekonomi” (2010-2012); Master (ekonomi dhe shkenca sociale)
– UET
Cikël leksionesh në statistikë (UET) – (2009-2011)
Cikël leksionesh në SPSS dhe EViews (UET, 2009)
Cikël leksionesh dhe ushtrimesh “Ekonometri” (2015 – e në vijim) Dega Informatikë Ekonomike,
Bachelor, FEUT
Cikël leksionesh “Seminar Special në Ekonomi” Master Shkencor Sisteme Informacioni në
Ekonomi) (2016 – e në vijim).

EVELINA ÇELIKU
Tiranë, Mars 2019
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