
 

Nr. I.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME   

 Emri/Mbiemri Prof. dr. Gjergji Pendavinji 

 Datëlindja 1957 
 Adresa e e-mailit  gjpendavinji@yahoo.com 

 Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane 

 Departamenti/Njësia Departamenti i Shkencave Sociale 

 Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit (për 
stafin e instituteve apo qendrave kërkimore) 

Niveli i parë i studimeve, Bachelor 

➢ Logjikë, 

➢ Hyrje në Filozofi, 

➢ Sociologji, 

➢ Histori e Filozofisë, 

➢ Fenomenologji, 

Niveli i dytë i studimeve, Master Profesional dhe Shkencor 

➢ Metodologjia e Kërkimit në shkencat sociale,  

➢ Kërkimi i thelluar në shkencat sociale,  

➢ Kërkimi pedagogjik,  

➢ Diskursi Filozofik Bashkëkohor, 

➢ Antropologji  filozofike e thelluar 

Niveli i tretë i studimeve, Doktoraturë (FShS,UT) 

Procese të avancuara të kërkimit;  3 Module: 

1. Procese epistemologjike të kërkimit; 2.Kërkimi Filozofik 

      3. Hermeneutika: Konfliktet në interpretim 

       

 
 

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Fakulteti i Shkencave Politike – Juridike, dega Filozofi, Universiteti i Tiranës 

1977-1981. 
 

 Studimet  pasuniversitare  



Universiteti i Tiranës 1983-1988. 

 MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë 
marrë para vitit 1990) 

Gradën shkencore “KANDIDAT i SHKENCAVE” me vendim Nr.176, dt. 

04.06.1988. 
 

 PHD/Doktor i shkencave Grada shkencore “DOKTOR” me vendim nr 351 te KM dt.30.06.1993, Nr. i 

Regjistrit themeltar 2014. “Probleme metodologjike të përgatitjes të një projekti 

kërkimi në shkencat sociale”. Tiranë, Fakulteti i Shkencave Sociale. 
 III.TITUJT AKADEMIKË  

 Bashkëpunëtor i Vjetër  Shkencor ( për studiuesit 
që kanë punuar par viteve 90) 

 

 Docent 
 

 

 As. Profesor Titulli akademik “PROFESOR i ASOCIUAR”, me vendim nr. 34, dt.21.11.1995. 
 

 Profesor  Titulli akademik “PROFESOR” me vendim nr. 25, dt.20.10.1999 
 

 IV.BOTIMET( periudha 2009-2015)  

 1.Monografi shkencore (si autor dhe me  
bashkëautor)  brenda dhe  jashtë vendit 

“Aftësitë e Drejtimit dhe Personaliteti”, projekt kërkimi, Botim i Universitetit “Fan S. Noli” 
Korçë, 2009 ( me bashkautore). 
 

 Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda 
vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) 

1. Aspekte të tolerancës ndërfetare në rajonin e Korçës, Buletini shkencor i 

Universitetit ”Fan S. Noli”, Korçë, nr.17, (Seria e shkencave shoqërore), viti 2009.       

ISSN 2078-7111. 

2. Kategori e koncepte të filozofisë islamike perse, “Dritare në filozofinë e lindjes”, 

Bot: Ideart.Tiranë, mars 2010, ISBN 978-99956-29-51-9. 

3. Filozofia e Khajamit ne Rubai,“Omar Khajami midis Fan S. Nolit dhe Hafiz Ali 

Korçës”, Bot: Sadi Shirazi, Tiranë, gusht 2010, ISBN 978-99956-29-72-4.  

4. “Një dialog filozofik midis natyrës dhe kulturës”: Buletini shkencor i 

Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, nr. 19, (Seria e shkencave shoqerore), 2010, 

ISSN 2078-7111. 



5. “Filozofia dhe shkenca- nje kompleks raportesh dhe ndryshimesh të ndërsjellta.” 

Botuar në “Metafizika dhe Morali”, Revistë Filozofiko-Shkencore, ISBN 978-

9928-110-06-0. 

6. Probleme të përgatitjes së programeve “Master” dhe tregu rajonal i punës, 

(Përvojë nga Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë), Konferencë shkencore, 

ndëruniversitare, ndërkombëtare, Universiteti “UFO”, 27.05.2011,Tiranë. 

Përmbledhje studimesh,Tiranë, maj 2011, ISBN 978-99956-19-91-6 

7. “Soren Kierkegaardi dhe filozofia e kuptimit të jetës”- Përmbledhje studimesh 

të Simpoziumit Shkencor me rastin e 200-vjetorit të filozofit danez S. Kierkegaard, 

ISSN 2078-7111, botim special i Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë, 2013. 

8. “Sigurimi i cilësisë së arsimit të lartë në Shqipëri duhet të mbështetet në optikën 

e platformës europiane të modernizimit të arsimit”, buletini Shkencor i 

Universitetit ”Fan S. Noli” Korçë, nr. 25, ISSN 2078-7111, Korçë 2013. 
9. Ontologjia fondamentale dhe koha tek filozofia e Martin Hajdegerit, “Shkenca dhe 
jeta”, prill 2014. 

10. “Filozofia për fëmijë- një tendencë e afërt e arsimit shqiptar”, botuar në 

Përmbledhje studimesh: Probleme të Didaktikës së Shkencave, ISSN 2078-7111, 

Korçë 2014, faqe 212-218. 

11. “Çështje didaktike të   fillimit të kërkimit tek kërkuesit debutues”, Botuar në: 

Përmbledhje studimesh: Probleme të didaktikës së Shkencave, ISSN 2078-7111, 

Korçë 2014, faqe 6-14. 

12. “Disa çështje implikuese në didaktikën e filozofisë”, buletini Shkencor i 

Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, nr. 26, ISSN 2078-7111, Korçë, 2014.  

13. “Disa aspekte didaktike të kërkimit në shkencat humane”, përmbledhje 
studimesh: “Probleme të Didaktikës në shkencat humane”. Dhjetor, 2015, 
Universiteti “Fan S.Noli” Korçë, ISSN: 2078-7111 
14.”Refleksion mbi disa praktika didaktike në të mësuarit e filozofisë”. 
Përmbledhje studimesh: ”Probleme të Didaktikës në shkencat humane”. 
Dhjetor,2015,Universiteti “Fan S.Noli” Korçë,  ISSN: 2078-711 
15. Pendavinji Gj; Jorgji J: “Frozen conflicts and European integration: the 

propose of an Erasmus programm for Balkans”,University of Tirana, Faculty of 

social sciences; Tirane,  june  2016. 



 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë jashtë 
vendit 

1.“La communication interculturelle et la négociation de l’identité des 

albanais”Diversite et identite culturelle en Europe » DICE, Editura Romane, 

ISSN  2067-0931,Bucuresti, 2014.  

2.Pendavinji Gj; Jorgji J; Title: “Issues of multiculturalism and cultural diffusion 

of the Albanian immigrants in Greece” (col Jordan Jorgji), Aristotle University of 

Thessaloniki, Faculty of Education,  Ed.”Periodical for Bilinguism and 

Multiculturalism in Education and Society”, ISSN:1791-9053,Thessaloniki,  june 

2016. 
 V.PJESËMARRJE NË  AKTIVITETE SHKENCORE 

(KOMBËTARE & NDËRKOMBËTARE)  
 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore 
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 

1.“ Procese etno-kulturore të shek. XIX për kultivimin e frymës së 

shqiptarizmit dhe civilizimit në rajonin e Korçës”, konferenca shkencore 

“Korca në studimet historike dhe etnokulturore”, Universiteti “Fan S. Noli” 

Korçë, nëntor 2009. 

2. “Filozofia në dialogun natyrë-kulturë”, Konferenca shkencore 

ndëruniversitare, UT, Tiranë,  dhjetor 2009, përmbledhje studimesh, Tiranë,  

maj 2011, ISBN 978-99956-19-91-6. 

3. Integration of scientific research knowledge in doctoral (PhD) training 

programs, (Local Here seminar on “Experiences of Doctoral Studies” 

MASH,TEMPUS), University of Elbasan, 28.10.2011. 

4. Bashkimi Europian-projekti më i rëndësishëm në historinë moderne të 

Europës, European Academy 2012, 21-25 may 2012. 

5. “Kërkimi shkencor në zhvillimin rajonal”- Konferencë shkencore rajonale, 

organizuar nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane, Universiteti “Fan 

S. Noli”, Korçë, 17 nëntor 2012. 

6. “Koncepte dhe parime të etikës në kërkimin shkencor”- Seminar Kombëtar i 

HERE-ve, organizuar nga zyra TEMPUS,Tiranë 14 dhjetor 2012. 

7. Fjala e hapjes në Simpoziumin me rastin e 200- vjetorit të lindjes së filozofit 

danez Soren Kierkegaard, botuar në përmbledhjen e studimeve të simpoziumit. 



8. “Soren Kierkegaardi dhe filozofia e kuptimit të jetës”, referuar në 

simpoziumin me rastin e 200-vjetorit të Soren Kierkegaardit, Korçë, 

02.05.2013. 

9. Filozofia për fëmijë- një tendence e afert e arsimit shqiptar, Seminari: “Roli 

dhe rëndësia e filozofisë në ditët e sotme”, Dita Ndërkombëtare e Filozofisë, 

dt. 19.11.2013, Fakulteti i FSHNH, Korçë. 

10. Simpoziumi Shkencor “Didaktika e Shkencave”, referat “Çështje didaktike 

të  fillimit të kërkimit tek kërkuesit debutues”, Universiteti i Korçës, Fakulteti 

i Shkencave Natyrore dhe Humane, Korçë 13.12.2013. 

     11. “Mbi domosdoshmërinë e studimit të filozofisë në sistemin        
parauniversitar”, seminari “Roli i Filozofisë në shoqërinë shqiptare”, UT, FShS, 
dt.10.04.2015, Tiranë. 
     12.  Lektorium: Java e Akademisë për Europën, 11-15 maj 2015 “ Reforma 

arsimore europiane dhe disa aspekte reformuese të Arsimit të Lartë në Shqipëri”, 

Korçë, 11 maj 2015. 

13. “Issues of multiculturalism and cultural diffusion of the Albanian immigrants 

in Greece” (col. Jordan Jorgji), Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of 

Education, Thessaloniki 2-3 june 2016. 

. 
 

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore 
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 

1. Procese etno-kulturore të shek. XIX për kultivimin e frymës së shqiptarizmit 

dhe civilizimit në rajonin e Korçës, konferenca shkencore “Korça në studimet 

historike dhe etnokulturore”, Universiteti “Fan S. Noli” Korçë, nëntor 2009. 

2. “Filozofia në dialogun natyrë-kulturë”, Konferenca shkencore 

ndëruniversitare, UT, Tiranë, dhjetor 2009. 
 Pjesëmarrje në aktivitete shkencore kombëtare  

(seminare, kongrese, konferenca) si Drejtues 
shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues 

1. Integration of scientific research knowledge in doctoral (PhD) training 

programs, (Local Here seminar on “Experiences of Doctoral Studies” 

MASH,TEMPUS), University of Elbasan, 28.10 2011. 

2. “Bashkimi Europian- projekti më i rëndësishëm në historinë moderne të 

Europës”, European Academy 2012, 21-25 may 2012. 



3. Kërkimi shkencor në zhvillimin rajonal- Konferencë shkencore rajonale, 

organizuar nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, 

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 17 nëntor 2012. 

4. Koncepte dhe parime të etikës në kërkimin shkencor, seminar kombëtar i 

HERE-ve, organizuar nga zyra TEMPUS, Tiranë 14 dhjetor 2012. 

5. Simpoziumin me rastin e 200-vjetorit të lindjes së filozofit danez Soren 

Kierkegaard, Korçë, 02.05.2013. 

6. Filozofia për fëmijë-një tendencë e afert e arsimit shqiptar, seminari: “Roli 

dhe rëndësia e filozofisë në ditet e sotme”, Dita Ndërkombëtare e Filozofisë, 

dt. 19.11.2013, Fakulteti i ShNH, Korçë. 

7. Simpoziumi Shkencor: Didaktika e Shkencave, referati “Çështje didaktike të   

fillimit të kërkimit tek kërkuesit debutues”, Universiteti i Korçës, Fakulteti i 

Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Korçë 13.12.2013. 

     8. “Mbi domosdoshmërinë e studimit të filozofisë në sistemin 
parauniversitar”, seminari “Roli i Filozofisë në shoqerinë shqiptare”,  UT, FShS, 
dt. 10.04.2015, Tiranë. 
     9.  Lektorium: Java e Akademisë për Europën 11-15 maj 2015 “ Reforma 

arsimore europiane dhe disa aspekte reformuese të Arsimit të Lartë në Shqipëri”, 

Korçë, 11 maj 2015. 
 
 

 Pjesëmarrje me referim në aktivite shkencore 
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 

1. Tipare të tolerancës ndërfetare në rajonin e Korçës, takimi IV i 

ALBSHKENCËS,Tetovë 2009. 

2. Aspekte të pasurimit të kurrikulës me njohuri nga “kultura politike” në 

sistemin parauniversitar. Universiteti “Aleksander Moisiu” Durrës, 

“Konferenca e Parë Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit” , Maj 2010. 

3. The rise of capacities of the scientific research,technology and innovation-

an important factor for the development and the European integration of 

Albania”, International scientific conference, University “Fan S. Noli” of 

Korça, 29-30 october 2010. Proceding journal Vol 1, ISBN 978-99956-98-

13-3 

 



4. “Filozofia mbi lirinë dhe përgjegjësinë”, konferencë ndërkombëtare në 

kuadrin e Ditës Ndërkombëtare të Filozofisë, Tiranë 16.11.2011. 

 

5. Probleme të përgatitjes së programeve “Master” dhe tregu rajonal i punës. 

(Përvojë nga Universiteti “Fan S. Noli” Korçë), konferencë shkencore, 

ndëruniversitare, ndërkombëtare, Universiteti “UFO”, 27.05.2011,Tiranë. 
 

6. Ph.D. studies (third Cycle) and the process of scientific research”, III 

Simposium of International participation “Education in century”, Bitola, 

Maqedoni, 09.12.2011. 
 

7. Komunikimi ndërkulturor dhe negocimi i identitetit të shqiptarëve. 

Konferenca  II Ndërkombëtare, “Gjendja dhe perspektiva e 

sociolinguistikës sot”, UEJT, Tetovë 1-2 nëntor 2013. 
 

8. 2nd International conference, Education Across Borders “Critical thinking 

in education”, The need for didactic of philosophy, 31 october-1 november 

2014, Korçë, Albania. 

9. International scientific conference on “Education for democratic citizenship in 
the new century”, “Veçori të formimit akademik të studentëve doktorantë.”, 5-
6 December, 2014, Elbasan. 

10. Filozofia për fëmijë- Analiza e një Diskutimi të Synimit Filozofik (DSF).  
Seminari: “Filozofia dhe shkolla- probleme dhe sfida”, me rastin e ditës 
ndërkombëtare të filozofisë, 20 nëntor 2015, FSHNH. 

11. Disa aspekte didaktike të kërkimit në shkencat humane. Referim në 

Konferencën I Ndërkombëtare: “Probleme të Didaktikës në shkencat 

humane”, 6-7 nëntor 2015, Korçë, Shqipëri. 
 

12. Refleksion mbi disa praktika didaktike në të mësuarit e filozofisë. Referim 

në Konferencën I Ndërkombëtare: “Probleme të Didaktikës në shkencat 

humane”, 6-7 nëntor 2015, Korçë, Shqipëri. 
 



13. Frozen coflicts and European integration:the propose of Erasmus program 

for Balkans” (col.Jordan Jorgji), International Conference: “European 

Union and Western Balkans relations in future perspectives.”, 22 june 2016, 

Tirana, Albania 

 
 

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore 
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 

-2nd.International conference: Education Across Borders “Critical thinking in 

education”, The need for didactic of philosophy, 31 october-1 november 2014, 

Korçë, Albania. 
-International scientific conference on “Education for democratic citizenship in the new 
century”, “Veçori të formimit akademik të studentëve doktorantë”, 5-6 December, 
2014, Elbasan. 
-“Filozofia mbi lirinë dhe përgjegjësinë”, konferencë ndërkombëtare në kuadrin e 

Ditës Ndërkombëtare të Filozofisë, Tiranë 16.11.2011. 

- Konferenca  II Ndërkombëtare, “Gjendja dhe perspektiva e sociolinguistikës sot.” 

UEJT,Tetovë 1-2 nëntor 2013. 

 
 

 Pjesëmarrje në aktivitete shkencore 
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 
si Drejtues shkencor ose anetar i bordit drejtues 

-International scientific conference on “Education for democratic citizenship in the new 
century”.Veçori të formimit akademik të studentëve doktorantë”, 5-6 December, 2014, 
Elbasan, pozicioni: anëtar i bordit drejtues. 
-“Filozofia mbi lirinë dhe përgjegjësinë”, konferencë ndërkombëtare në kuadrin e 

Ditës Ndërkombëtare të Filozofisë, Tiranë 16.11.2011.  

Pozicioni: anëtar i bordit drejtues. 

-Konferenca I Ndërkombëtare “Probleme të Didaktikës në shkencat humane”, 6-7 

nëntor 2015, Korçë, Shqipëri. Pozicioni: anëtar i bordit drejtues. 

 
 

 VI.PJESËMARRJA NË  PROJEKTE  KËRKIMORE-
SHKENCORE (KOMBËTARE E NDËRKOMBËTARE 

 



 Pjesëmarrja në Projekte Kombëtare - “Ndikimi i tipareve të personalitetit të drejtuesve në rritjen e efektivitetit 
organizativ”, projekt kërkimi  financuar nga  Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, 
2009, ( me bashkautorë) 

 

 Pjesëmarrja në Projekte  Ndërkombëtare -Projekti BASILEUS,Sofie 2010 
-INFORMATION LITERACY PROJECT, Projekti Tempus me titull: "Zhvillimi i 
Literatures të Informacionit dhe njohurive  në vendet e Ballkanit Perëndimor" është 
një mbështetje e drejtpërdrejtë për cilësinë e studimeve, pasi ajo lidhet me kontrollin e 
cilësisë dhe monitorimit në institucionet e arsimit të lartë 
- Projektit “ENCHASING ALBANIAN SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER 
EDUCATION: APPLICATION OF THE PROCESS- AND OUTCOME- BASED 
METHODOLOGY ” të Programit Tempus. 
 

 VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT  
NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES SHKENCOR 
 

 

 VIII.PJESËMARRJE SI ANËTAR I BORDIT EDITORIAL 
NË REVISTAVE SHKENCORE (KOMBËTARE & 
NDËRKOMBËTARE) 

1. Anëtar i Këshillit Shkencor të Buletinit Shkencor  të Universitetit “Fan S. Noli”, Korçë 
ISSN:2078-7111. 
2. Anëtar i Bordit editorial të Revistës “Tempulli” Korçë. 
Drejtues botimesh: 
1. Albanian Academic Kierkegaard Bibliography, Vol. 19, Kopenhagen 2014. 
Përmbledhje studimesh me rastin e 200-vjetorit të lindjes së Soren Kierkegaardit, 
Korçë, 2013. ISSN:2078-7111 
2.Përmbledhje studimesh ”Probleme të didaktikës së shkencave”, Korçë 2014, 
ISSN:2078-7111 
3.Përmbledhje studimesh ”Jeta dhe vepra e Sterjo Spasses” në kuadrin e 100- vjetorit 
të lindjes, Korçë 2014, ISSN:2078-7111 
4. Përmbledhje studimesh “Probleme të didaktikës në shkencat humane”, Korçë 
2015, ISSN:2078-7111 
 

 IX.ÇMIME  KOMBËTARE/NDËRKOMBËTARE PËR 
PUNËN KËRKIMORE SHKENCORE, PATENTA TË 
REGJISTRUARA BRENDA OSE JASHTË VENDIT 

 



 Çmime kombëtare për punën kërkimore-
shkencore (autor dhe me bashkëautor) 

 

 Çmime ndërkombëtare për punën kërkimore-
shkencore (autor dhe me  bashkëautor) 

 

 Patenat për shpikje si rezultat i kërkimit shkencor 
të regjistruara brenda ose jashtë vendit 

 

 

 


