
 

 

 

Znj. Rudina  (KULE) ZOTO, ka përfunduar shkollën e 

mesme të përgjithshme "P.N.Luarasi",  në Tiranë  në vitin 

1984 dhe më pas ka studiuar dhe është diplomuar si 

"arkitekt", në vitin 1989 pranë Universitetit të Tiranës, 

Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit, Dega Arkitekturë. 

o Në fillimet e karierës saj, në vitet 1989-1993, ka ushtruar profesionin si arkitekte pranë Institutit 

të Studimeve dhe Projektimeve nr.1 në Tiranë  

o Nga 1994 - 2008  ka punuar si profesioniste e lirë në fushën e studimit dhe projektimit 

arkitektonik, me një përvojë të pasur pune, në ekspertiza dhe projekte që përfshijnë: Struktura 

shkollore, administrative, banimi, zhvillime turistike si dhe studime urbanistike dhe ato të 

mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. 

o Nga viti 1998-2001 ka qenë pedagoge me kohë të pjesshme  në lëndën e projektimit 

arkitektonik, dega Arkitekturë, Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit në Universitetin e Tiranës.  

o Nga viti 2009-2011, ka mbajtur detyrën e Drejtorit të Drejtorisë së Kontrollit të Zhvillimit 

Urbanistik, pranë Bashkisë  Tiranë.  

o Nga viti  2013-2014, ka punuar si Eksperte pranë "Institutit për Zhvillim të Qendrueshëm" 

(ISD), Tiranë. 

o Nga viti 2014-2019, ka drejtuar Agjencinë e Shërbimit Arkeologjik, ku ka dhënë kontributin e 

saj në ndërtimin e një profili institucional bashkëkohor, me ambicien e përafrimit të shërbimeve 

arkeologjike me standartet e institucioneve homologe. 

o Nga viti 2020-2021 ka drejtuar Drejtorinë e Shërbimit Arkeologjik pranë IKTK. 

o Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare të European Archaeological Council, 

"Digital Archaeological Heritage" me An open source WebGis application for Albania, 

Brighton, England, 2016. 

o Pjesëmarrëse në Konferencën Ndërkombëtare të European Archaeological Council 

“Development-led Archaeology in Europe meeting the needs of archaeologists, developers and 

the public" me Project of Trans Adriatic Pipeline (TAP) in Albania-a potential opportunity for 

archaeology, Sofie, Bullgari , 2018. 

o Kontributore në botimin e “Varreza e periudhës romake në Durrës” – Gërmim i vitit 2012, 

bashkëpunim i Agjencisë së Shërbimit Arkeologjik me Institutin e Arkeologjisë. 

o Nga viti 2019 e në vazhdim, është pedagoge me kohë të pjesshme në lëndën e Mbrojtja e 

trashëgimisë arkeologjike, në Departamentin e Arkeologjisë dhe Trashëgimisë Kulturore, 

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë , Universiteti i Tiranës. 

       


