Nr.

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
Emri/Mbiemri

Alma Zhilla

Adresa e e-mailit

almapulaha@hotmail.com

Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor

Fakulteti Ekonomik

Departamenti/Njësia

Marketing –Turizëm

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

Turizmi kulturor dhe trashegimia kulturore;
Turizmi ndërkombëtar;
Prodhim, shpërndarje e produktit turistik;
Teknikat e guidimit;
Biznesi, politikat dhe shoqëria

II. TË DHËNA AKADEMIKE
Studimet universitare
2003-2007 - Universiteti “Fan S. Noli”, dega Manaxhim-Turizëm
Studimet pasuniversitare
2007-2010 - Studime “Master” në Turizëm në Universitetin “St. Kliment Ohrid”
në Bitola Maqedoni, me graden Msc. “Kandidat i shkencave në fushën e
turizmit”
MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë
marrë para vitit 1990)
PHD/Doktor i shkencave

2012-2016 - Studime për doktoraturë në fushën ekonomi - turizëm në
Universitetin “St. Kliment Bitola” në Maqedoni.

III.TITUJT AKADEMIKË
Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor ( për
studiuesit që kanë punuar par viteve 90)
Docent
Ass.Profesor
Profesor
IV.BOTIMET( periudha 2009-2015)
1.Monografi shkencore (si autor dhe me
bashkëautor) brenda dhe jashtë vendit
Artikuj në revista dhe periodike shkencorë
brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj)

Studime Ekonomike Vol.1 2019 “Aplikimi i praktikave të qëndrueshme tek
bizneset e akomodimit në rajonin e Korçës ”
Maj 2010 prezantim “Impakti social i medias dhe marketingut në zhvillimin e
një rajoni”, revista shkencore, “Heritage” Strugë.

Artikuj dhe periodike në revista shkencorë
jashtë vendit

Janar 2018 Vol. V, Issue 10 “The Impact of Cultural Events on Tourism:”A case
Study of the Carnival of Korca ISSN 2286-4822 Impact Factor: 3.4546 (UIF)
DRJI Value: 5.9 (B+)

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

29-30 tetor 2010, prezantim “Ndikimi ekonomik dhe social i globalizimit në
ekonomitë në tranzicion, të vendeve të Ballkanit (Shqipëri)”, Konferencë
Ndërkombëtare Shkencore : “Pjesa juglindore e Shqipërisë përballë mundësive dhe
ndryshimeve të Shqipërisë dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në drejtim të
proçesit të Integrimit”, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë (www.unkorce.edu.al )

2-5 shtator 2010, prezantim, referat “Zhvillimi i Qendrueshëm Ekonomik në
Shqipëri”. Konferencë V ndërkombëtare shkencore e Institutit Alb-Shkenca:
“Integrimi i Diasporës në Shkencën Ekonomike

dhe Kulturën Shqiptare”.

(www.alb-shkenca.org)
11-13 qershor 2010 prezantim “Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në Shqipëri”)
Konferencë Ndërkombëtare “Politikat Ekonomike dhe të Integrimit në BE”.
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës ( www.uamd.edu.al)
11 prill 2019 “Cultural impacts on hospitality and Tourism Management,
Universiteti “Fan S. Noli” Korçë Fakulteti Ekonomik, La Fondation pour la
Formation Hoteliere.
12 prill 2019, hotel operations, tactics and strategy (HOTS) Universiteti Fan S.Noli
Korçë Fakulteti Ekonomik La Fondation pour la Formation Hoteliere

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

16 maj 2019 - Leksion i hapur “Hapja e programit “Master profesional” “Guidë
Turistike”pranë fakultetit të Ekonomisë,nUniversiteti “Fan S. Noli”, Korçë
“Profesioni i udhërrëfyesit turistik dhe teknikat e guidimit” .
14 qershor 2019 - Leksion i hapur “Roli i guidave turistike në Muze”, Muzeu
Kombëtar i Artit Mesjetar, Korçë.
25 qershor, 2019 - Seminar “Bashkëpunimi i institucioneve dhe bizneseve të rajonit
të Korçës me departamentin marketing- turizëm në kuadrin e praktikave mësimore
e profesionale”, Fakultetit Ekonomisë Universiteti “Fan S. Noli” Korçë

“Efektiviteti që sjell bashkëpunimi midis institucioneve arsimore dhe bizneseve në
rritjen e aftësive profesionale të studentëve”
Pjesëmarrje në aktivitete shkencore
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)
si drejtues shkencor ose anëtar i bordit
drejtues
Pjesëmarrje me referim në aktivitete
shkencore ndërkombëtare (seminare,
kongrese, konferenca)

13 tetor 2018 International conference on Geoturism, Sustainable Development
Mining Tourism and Environmental protection. Salamandra Resort Hotel,
Hondrusa –Hamre (Slovakia) “Touristic values of waterfalls in Albania”
11 Tetor 2018 International conference on Geoturism, Sustainable Development
Mining Tourism and Environmental protection.
Salamandra Resort Hotel ,Hondrusa –Hamre (Slovakia) The impact of tourism
development on the local community Case study (Tushemisht village in Pogradec
city )
28. 09. 2018 in Paris, France.International scientific conference «Global challenges
of contemporary issues»“Role of Social Media in the Promotion of Tourism in
Albania.

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

VI.PJESËMARRJA NË PROJEKTE
KËRKIMORE-SHKENCORE
(KOMBËTARE E NDËRKOMBËTARE
Pjesëmarrja në Projekte Kombëtare
Pjesëmarrja në Projekte Ndërkombëtare
VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT
NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES
SHKENCOR
VIII.PJESËMARRJE SI ANËTAR I
BORDIT EDITORIAL NË REVISTAT
SHKENCORE (KOMBËTARE &
NDËRKOMBËTARE)
IX.ÇMIME
KOMBËTARE/NDËRKOMBËTARE PËR
PUNËN KËRKIMORE SHKENCORE,
PATENTA TË REGJISTRUARA BRENDA
OSE JASHTË VENDIT
Çmime kombëtare për punën kërkimoreshkencore (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

