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Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë

Departamenti/Njësia

Departamenti i Histori- Gjeografisë

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

Gjeografi fizike e përgjithshme, Gjeografi rajonale e botës, Metodikat e
mësimdhënies së gjeografisë

II. TË DHËNA AKADEMIKE
Studimet universitare

Universiteti i Elbasanit, Fakulteti i Shkencave Humane, Dega: Histori-Gjeografi .
Periudha e studimit: Tetor, 2003-Korrik, 2007, diplomimi me temë diplome
“Evolucioni hapësinor i qytetit të Bilishtit”, korrik 2007

Studimet pasuniversitare

MND, drejtimi: Gjeografi fizike dhe mjedisore, Dega: gjeografi; periudha e
studimit 2009- 2011, mbrojtja e diplomës me temë: “Vlerat dhe risqet natyrore
dhe antropogjene në rrethin e Devollit”, dhjetor 2012

Doktor i shkencave

Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Tema: “Risqet natyrore
dhe antropogjene në rrethin e Korçës dhe të Devollit”, drejtues: prof .dr. Vasil
Trojani, periudha: Maj 2011-Maj 2016

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

•

Tiranë 2018, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë,
Departamenti i Gjeografisë, Studime Albanologjike “Rrugët tregtare ndër

shekuj dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik të rajonit Juglindor”,
artikulli në proces botimi.
•

Korçë, 2014 –“Vjetari Shkencor”, FEF, Universiteti “Fan S. Noli”
“Vlerat dhe risqet gjeologjike në zonën Korçë- Devoll”

•

Tiranë, 2013- “Kushtet natyrore dhe zhvillimi social-ekonomik në rrethin
e Devollit”, Universiteti i Tiranës, Studime Albanologjike: Gjeografia IV.

•

Korçë, 2013- Buletini Shkencor, Seria e shkencave të zbatura.
Universiteti “Fan S. Noli” “Bujqësia në vendet e ballkanit Perëndimor:
Një vështrim krahasues”, bashkautore

•

IJOSC, Volume 4, 2013 - “Natural and Anthropogenic Risks in the
Region of Korça- Devoll”.

•

Korçë, 2012- “Menaxhimi i riskut në prodhimin bujqësor” (bashkautore.)
Universiteti “Fan S. Noli”, Korҫë, buletini shkencor nr. 24.

V.PJESËMARRJE NË AKTIVITETE
SHKENCORE (KOMBËTARE &
NDËRKOMBËTARE)
Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)

•

31 October- 1 November 2014- 2

nd

International Conference, Education

Across Borders, “Critical Thinking in Education”. Faculty of Education
and Philology, Korça, Faculty of Education- University of Florina. Faculty
of Education- University of Bitola.
•

Simpozium, Ohrid Development Association, Pogradec- Albania, Qershor,
2016, tituli i punimit Menaxhimi i Trashëgimisë Natyrore dhe kulturore në

funksion të zhvillimit të Bashkisë Pogradec” (bashkautore).
Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca)

•

Qershor, 2016 Ohrid Development Association, Pogradec-Albania,
referimi me temë: “Menaxhimi i Trashëgimisë Natyrore dhe kulturore në
funksion të zhvillimit të Bashkisë Pogradec” (bashkautore)

•

Maj, 2015 Konferencë shkencore, Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”,
“Shqipja e sotme dhe marrëdhëniet e saj me gjuhët e tjera”, referimi me temë:
“Trajtimi i koncepteve të gjeografisë fizike të përgjithshme në tekstet e
arsimit bazë”

•

Dhjetor, 2015, Konferencë Ndërkombëtare “Infrastruktura si faktor
integrimi dhe zhvillimi territorial”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i
Historisë dhe Filologjisë, referimi me temë ”Rrugët tregtare ndër shekuj
dhe ndikimi i tyre në zhvillimin ekonomik të rajonit Juglindor”

•

31 October- 1 November 2014- 2

nd

International Conference, Education

Across Borders, “Critical Thinking in Education”. Faculty of Education
and Philology, Korça, Faculty of Education – University of Florina.
Faculty of Education- University of Bitola. Referimi me temë: “Critical
thinking and the use of visual tools in the discipline of geography
teaching.”
•

Shtator, 2014- Konferencë Shkencore me punimet e pedagogëve
doktorantë të Universitetit të Korçës. Fakulteti Edukimit dhe Filologjisë,

Universiteti i Korçës, referimi me temë: “Vlerat dhe risqet gjeologjike në
zonën Korçë- Devoll.”
•

Nëntor,

2013-

Konferencë

Shkencore

Ndërkombëtare

me

temë

”Gjeografia dhe Territori”, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe
Filologjisë, kumtesa me temë: “Përdorimi i territorit në rrethin e
Devollit”
•

Shtator, 2013- Pjesëmarrje në seminarin VII Ndërkombëtar të
Albanologjisë. Universiteti shtetëror i Tetovës. Referimi me temë:
”Ballkani në kuadër të Gjeografisë Politike.”

•

Qershor, 2013- Pjesëmarrje në konferencën shkencore ”Ballkani mes
Lindjes dhe Perëndimit” Prizren, referimi me temë: ”Risqet natyrore dhe
shoqëria njerëzore”.

•

Maj, 2013- Pjesëmarrje në konferencën shkencore ”Kontributi i
gjeografisë në zgjidhjen e problemeve sociale dhe ekonomike”, organizuar
nga Departamenti i Gjeografisë,UT, referimi me temë ”Vlerat dhe risqet
në zonën Korçë- Devoll.”

•

Janar, 2013- Pjesëmarrje në konferencë “1Internacional Conference of
Cultural Heritage, Media and Turism.” Maqedoni. Referimi me temë
”Natural and cultural values of Korça region”.

•

Dhjetor, 2016, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare, "Migrimi dhe
hapësira gjeografike: faktorë, ndërveprime sfida", Universiteti i Tiranës,

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë, Tiranë,
titulli i punimit “Migracioni në qytetin e Bilishtit dhe ndikimi në jeteën
socio-ekonomike”.
•

Tetor, 2017, “Fan S. Noli” University, Faculty Of Education And
Philology, International Conference, Korce, The role of competence in
life, entrepreneurship, and the environment in the discipline of Geography.

•

Nentor, 2017, Konferencë Shkencore Ndërkombëtare “Zhvillimet
nderrajonale në fokus të studimeve gjeografike, historike, socio-ekonomike
dhe kulturore” referimi me temë “Migrimi dhe problematikat e riintegrimit
të migrantëve të kthyer në vendin e origjinës (rasti i rajonit të Korçës)”.

•

Dhjetor 2017, pjesëmarrje ne Konferencën shkencore Ndërkombëtare
“Transboundary Spacies, Dynamics and challengers” Gjirokastër, referimi
me temë ”Ballkani në kryqëzimin e rrugëve tregtare dhe ushtarake”

