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Znj. Artemis Bajaziti lindi në Durrës më 31.07.1989. 
Ajo ka kryer studimet e larta të ciklit 3 vjeçar pranë Universitetit “La Sapienza”, Fakulteti i Mjekësisë 
dhe Psikologjisë”, ku edhe u diplomua në vitin 2012 në Shkenca Teknike dhe Psikologjike. Në të 
njëjtin vit kreu një specializim në fushën e psikologjisë së komunikimit dhe marketingut të cilin e 
materializoi nëpërmjet një stazhi pranë një strukture private në Romë (Itali). 
 
Rrugëtimi i saj akademik vijoi me studimet e ciklit Master pranë të njëjtit universitet (“La Sapienza”), 
ku edhe u diplomua ne “Psikologji zhvillimi, Edukimi dhe Mirëqënie” në vitin 2014. Një vit më vonë 
u çertifikua në Marëdhënie Ndërkombëtare dhe Diplomaci pranë “Albanian Diplomatic Academy”. 
 
Në vitin 2015 nisi karrierën në mësimdhënie në fushën e psikologjisë si pedagoge e brendshme 
pranë universitetit privat “Albanian University”. Gjithashtu, ajo dha kontributin e saj në të njëjtën 
fushë edhe pranë “Akademisë së Sigurisë”; “Fakulteti i Hetimit të Krimit”. Në këtë funksion 
shërbeu edhe pranë universitetit “Marin Barleti” dhe disa institucione të tjera arsimore. 
 
Përpos anagazhimit në mësimdhënie, ajo është e përfshirë edhe në veprimtari të ndryshme në 
sektorin psiko-social ku veçohet fusha e varësive, humanitare dhe asistenca psikologjike. Organizatat 
kombëtare dhe ndërkombëtare me të cilat bashkëpunon ende janë: Shoqata Ndërkombëtare për 
Varësitë ”Green Crescent”, “Komiteti Shqipëtar i Helsinkit”, “Shoqata Kombëtare e Jetimëve”. 
Në vitin 2018 kreu një eksperiencë formative pranë qëndrës së  rehabilitimit për varësitë “San 
Nicola” (Ancona, Itali). 
Në vitin 2019 realizoi një specializim mbi nevojat edukative të veçanta për fëmijët me probleme të 
zhvillimit. (Hanau, Gjermani). 
 
Gjithashtu, ajo ka marrë pjesë në disa konferenca ndërkombëtare të realizuara jashtë vendit nga viti 
2017-2020, ku edhe është pajisur me çertifakata pjesëmarrje. Ndër to përmenden: “Capacity 
International Building Program”, “International Forensic Sciences, Forensic Medicine and Pathology 
International Congress”, “International Capacity Building Program of Green Crescent”. 
Që nga nëntori i vitit 2020 është e angazhuar pranë “Universiteti i Sporteve të Tiranës”, “Instituti i 
Kërkimit Shkencor të Sporteve” në fushën e mësimdhënies dhe kërkimit shkencor në psikologjinë e 
sportit. 
 
 


