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Edukimi: 

2005 – 2008 ndjek dhe përfundon Masterin Shkencor në “Inxhinieri Elektronike” drejtimi “Projektime 
Elektronike në Radiofrekuencë” pranë Universitetit të Firenze-s, Itali me rezulatin maksimal 110/110 dhe 

2009 fiton konkursin për ndjekjen e Doktoratës kërkimore ndërkombëtare në: “Radiofrekuencë, Mikrovalë 

2012 në Firenze, Itali. (Klasifikimi Italian: PhD - ING-INF/02) 

Punësimi dhe funksione akademike: 
Tetor 2003 – Qershor 2008 punon në Fakultetin e Inxhinierisë, Universiteti i Firenze-s, Itali, si laborant dhe 
asistent në përdorimin e paisjeve matëse elektronike.  

Qershor 2008 – Prill 2012 mban seminaret dhe laboratoret për lëndet: “Antenat në ambiente reale”, “Bazat 
e Elektromagnetizmit” dhe “Sistemet e Antenave”, Fakulteti i Inxhinierisë, Universiteti i Firenze-s, Itali 

Tetor 2012 bëhet staf i brendshëm i Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit në Universitetin Politeknik 
të Tiranës ku dhe është titullar i lëndëve: “Inxhinieria e Avancuar e Antenave ” dhe “Teknologjitë Hardware 
në Telekomunikacion”.   

Projekte: 
2007 – 2008 Anëtar i grupit të projektit “Active multi-beam antenna concept using advanced very high 
order multilayer BFN”, Financuar nga “Space Engineering S.P.A”, Roma, Itali dhe zbatuar nga 
“Computational Electromagnetics Laboratory”, Universiteti i Firenze-s, Itali. 

2008 – 2012 Anëtar specialist ne projektin “Time domain method of moments for wire-grid and surface-
patch modeled scattering objects”, Financuar nga “Telecom France”, Nica, Francë, zbatuar nga 
“Computational Electromagnetics Laboratory“, Universiteti i Firenze-s, Itali. 

2011 – 2012 Anëtar specialist në projektin “Progetto di due antenne log-periodiche in doppia polarizzazione 
operanti nelle bande 1-18GHz e 7-18GHz”, financuar nga “Elt-Elettronica SpA”, Roma, Itali, zbatuar nga 
“Microwave Engineering Center for Space Applications”, Universiteti i Firenze-s, Itali. 

Aktiviteti Shkencor: 
Ka marrë pjesë si autor/bashkautore në disa konferenca shkencore ndërkombëtare dhe kombëtare.  
Ka 8 botime si autor i parë në revista shkencore ndërkombëtare 7  prej të cilave me faktor impakti.  
Është autori i librit: “Time Domain Analysis and Multiobjective Optimization in RF Engineering”, të botuar 
në Gjermani, në 2012 në gjuhën anglese me ISBN: 3838345657, ISBN-13: 978-3-8383-4565-9. 

Maj 2009 – i jepet Diplomë merite për temën: “Analisi Elettromagnetica ed ottimizzazione di horn quadrati 
multimodali per utilizzo in lenti discrete” akorduar nga Shoqëria për Teknologjinë e Informacionit dhe 
Komunikimeve: AICT, Itali 

Fushat e kërkimit:  
Sistemet e komunikimit wireless, analiza dhe projektimi i sistemeve të antenave të pavarura nga frekuenca 
si dhe metodat numerike optimizuese të zbatuara në elektronikë. 

Elson AGASTRA lindur në Orikum më 27 nëntor 1982, është diplomuar në shtator 2005 në Universitetin e 
Firenze-s, Itali, Fakulteti i Inxhinierisë, Diploma: “Inxhinier Elektronik”. 

merr titullin “Master i Shkencave në lnxhinierinë Elektronike” 

dhe Elektromagnetizëm”, pranë Universitetit të Firenze-s, Itali me Universitetet e asociuara: Arizona State 
University, USA dhe University of Colorado at Boulder, USA. Kryen mbrojtjen e gradës Doktor më 20 prill 
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