
 

Nr. I.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME   

 Emri/Mbiemri Doc. Robert STRATOBËRDHA 

 Datëlindja 1957 

 Adresa e e-mailit  robert_npf@hotmail.com 

 Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë 

 Departamenti/Njësia Departamenti i gjuhëve të huaja 

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

Tipologji tekstore e gjuhës frënge; Fonetikë e gjuhës frënge; Leksikologji frënge; 
Morfologji frënge. 

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Histori-Filologji, 
 Dega: Gjuhë frënge,  Periudha e studimit:  
Shtator 1977-Korrik 1981  

 Studimet  pasuniversitare Stazh pedagogjik pranë Eurocentre, Lozanë, Zvicër   
(1 muaj) shtator 1993 
Kurs kualifikimi, Universiteti i Tiranës, 1993- 1994, dëshmi Kualifikimi. 

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

 

 PHD/Doktor i shkencave  

 III.TITUJT AKADEMIKË  

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

 

 Docent 
 

Titulli “Docent” është marrë në datë 06.12.2013 me Vendim të Këshillit të 
Profesorëve të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë. Nr. i regjistrit 165, nr. i diplomës 
7. 

 As. Profesor  

 Profesor   

 IV.BOTIMET( periudha 2009-2015)  

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

 



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

-“Konventa e Këshillit të Evropës në luftën kundër trafikimit të qenieve 
njerëzore”, buletini  shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” (seria e shkencave 
shoqërore), nr. 23, 2012 

-“Sigurimi i cilësisë së arsimit të lartë në Shqipëri duhet të mbështetet në optikën 
e platformës evropiane të modernizimit të arsimit”, buletini  Shkencor i 
Universitetit “Fan S. Noli”(seria e shkencave shoqërore), nr.25, 2013 (bashkautor) 

-“Students engagement in the educational process: challenges and 
recommendations”, “Vjetari shkencor 2” FEF, Botim i veçantë i Buletinit  
Shkencor të Universitetit “Fan S. Noli” Korçë, Qershor 2015 (bashkautor) 

-“Shqiptimi i gjuhës angleze dhe faktorët që ndikojnë në përmirësimin e tij”, 
buletini  shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” (seria e shkencave shoqërore), viti 
XXI i botimit, nr.31, 2016, ISSN: 2078-7111, f. 56-61. (bashkautor) 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë jashtë 
vendit 

- “La communication interculturelle et la négociation de l’identité des Albanais” 
botuar ne revistën me faktor impakti DICE , Volumi 11/1 ISSN: 2067-0931 
“Diversité et Identité Culturelle en Europe” Bukuresht, Rumani, prill 2014 
(bashkautor) 

 V.PJESËMARRJE NË  AKTIVITETE SHKENCORE 
(KOMBËTARE & NDËRKOMBËTARE)  

 

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

“Përfshirja e studentëve në procesin mësimor: sfida dhe rekomandime”- referim 
mbajtur në simpoziumin shkencor: “Sigurimi i cilësisë së brendshme në 
programet universitare të mësimdhënies së gjuhëve të huaja” organizuar nga 
Departamenti i gjuhëve të huaja, Fakulteti i edukimit dhe filologjisë, Universiteti 
“Fan S. Noli”, Korçë më 5 qershor 2015 (bashkautor). 
 
“Teaching and Learning Competence-based Higher Education Curriculum”,  

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 29-30 Shtator, 2017, tiulli i punimit “The 

Necessity of Pronunciation Skill in Developing Communicative Competence” , 

(bashkautor). 

 



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

 

 Pjesëmarrje në aktivitete shkencore kombëtare  
(seminare, kongrese, konferenca) si Drejtues 
shkencor ose anëtar i Bordit Drejtues 

 

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

- Konferenca shkencore ndërkombetare “Ballkani midis lindjes dhe perendimit”, 
Universiteti Shteteror i Prizrenit, Kosovë, qershor 2013 (bashkautor) 

- Seminari VII Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i Tetovës, 
Maqedoni, shtator 2013, kumtesa “Rreth fjalorit shqip-maqedonisht të Haki 
Ymerit” (bashkautor) 

- Konferenca II Shkencore Ndërkombëtare me temë “Gjendja dhe perspektiva e 
sociolinguistikës sot”, me kumtesën “Komunikimi ndërkulturor dhe negocimi i 
identitetit shqiptar”, UEJL, tetor 2013 (bashkautor) 

- Seminar ndërkombëtar organizuar nga Komisioni Europian në bashkëpunim me 
Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me temë : Politikat e përfshirjes së 
komuniteteve Rome dhe Egjyptiane. Kumtesa “Formimi profesional i të rinjve të 
komuniteteve në nevojë dhe punësimi”, Tiranë, shkurt 2014 

2-nd International Conference education across borders “Critical thinking in 
education” me kumtesen: Teaching English grammar via deductive and inductive 
approaches; a case-study with Albanian teachers. (bashkautor) 
Korçë, 31 tetor-1 nëntor 2014. 
 
International Conference “Linguistics, History, Challenges, Perspectives” me 
kumtesen: The lexicon of dhe body parts in phraseological expressions in French, 
English and Albanian,  (bashkautor), organized by South-West University “Neofit 
Rilski”, Faculty of Philology, Boulgarian Language Department on 24th and 25th 
September 2015 in Blagoevgrad, Bulgaria. 
 
The 4-th Multidisciplinary Conference in Integrating Science in New Global 
Challenges   me kumtesen: Project-based learning; a new challenge of english as a 
foreign language acquisition process (bashkautor), organized on 27-29 March 



2015 in Dubrovnik, Croatia. 
 
“Teaching and Learning Competence-based Higher Education Curriculum”,  

Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, 29-30 Shtator, 2017, tiulli i punimit “The 

Necessity of Pronunciation Skill in Developing Communicative Competence” , 

(bashkautor). 

4th International Conference “Education Across Borders”  Education in the 21st 

Century: Challenges and Perspectives, at dhe University of Western Macedonia – 

Faculty of Education, Florina-Greece, ne datat 19-20 tetor 2018, titulli i punimit 

“Increasing English Pronunciation Confidence through in and out-of-classroom 

Practice Activities” 

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

 

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

Anëtar i grupit të ekspertëve pranë Këshillit të Europës në Strasburg kundër 
trafikimit të qenieve njerëzore (GRETA), Janar 2008- dhjetor 2012. 

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

 

 Pjesëmarrja në Projekte Kombëtare  

 Pjesëmarrja në Projekte  Ndërkombëtare Si anëtar i grupit GRETA pranë Këshillit të Europës në Strasbourg, midis të 
tjerash,si pjesë e delegacionit kam bërë vizitë monitoruese në Rumani dhe në 
Francë respektivisht në datat 23-27maj 2011 dhe 26-30 mars 2012 për të 
vlerësuar vënien në zbatim të Konventës së Këshillit te Europës kundër trafikimit 
të qënieve njerëzore nga ana e autoriteteve rumune dhe franceze. Pas vlerësimit, 
për secilin shtet është hartuar një raport me rekomandimet përkatëse: 

1) Rapport concernant la mise en œuvre 
de la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la lutte contre la traite des êtres humains 
par la Roumanie. 



Premier cycle d'évaluation 
Strasbourg 31 mai 2012 

2) Rapport concernant la mise en œuvre 
de la Convention du Conseil de l’Europe 
sur la lutte contre la traite des êtres humains 
par la France. 
Premier cycle d'évaluation 
Strasbourg 28 janvier 2013 

 VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT  
NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES SHKENCOR 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 


