
 

   

 

 

 

 

 

Prof. as. dr. Irena Nikaj  

Irena Nikaj është Profesor i asociuar në Shkenca Sociale; është Doktor i Shkencave në fushën e 

mendimit filozofik dhe shoqëror nga viti 1997. Është profesor titullar i Hyrje nё Sociologji, 

Filozofi & Sociologji Edukimi, Sociologji e organizatave dhe projektimi pedagogjik i 

shërbimeve, Bazat Kulturore të Edukimit, Vetëdija Socialkulturore dhe Edukimi, Hapësira, 

shenja, imazhi në edukim etj. Ka rreth 30 vjet përvojë pune në të pjesën më të madhe të 

programeve të studimit në fakultetet e Universitetit të Korçës. Fusha e kërkimit e Prof.asc Nikaj 

përfshin: Mendimi filozofik dhe shoqëror shqiptar, Studime sociologjike dhe psikosociale, 

Studime kulturore, Designi i Edukimit dhe teknologjia në edukim. Është autore e një monografie 

shkencore në shqip dhe anglisht, bashkëautore e dy librave shkencorë në anglisht,  si dhe disa 

librave dhe teksteve mësimore. Është autore e dhjetra artikujve shkencorë brenda dhe jashtë 

vendit. Ka paraqitur punimet e saj shkencore në shumë konferenca kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Aktualisht është anëtare e Senatit Akademik dhe Përgjegjëse  e Departamentit të 

Edukimit të Universitetit të Korçës. Njё vlerёsim i merituar pёr kontributin qё ka dhёnё 

prof.asc.dr Nikaj nё fushёn e studimeve sociale ёshtё zgjedhja nё detyrёn e Presidentes sё 

Shoqatës Sociologjike Shqiptare (ALBSA) dhe Institutit Shqiptar të 

Sociologjisë(www.sociology.al). 

Fushat e kёrkimit 

Autore e programeve tё studimit nё fushёn e Edukimit 

Mendimi filozofik dhe social shqiptar 

Studime psikosociale dhe sociologjike 

Studime nё migrimi dhe kulturё 

Design i Edukimit dhe Teknologjia nё Edukim 

 

Irena Nikaj is Associated Professor of Social Science and doctorate with thesis “Albanian Social 

and Philosophical Thought of the ’30-Neo-Albanianism at the Faculty of Social Science, 



Department of Philosophy and Sociology in Tirana, Albania. She has a long time of experience 

as professor, researcher and head of researchers group. She lectured Philosophy & Sociology of 

Education, Introduction in Sociology, Cultural Foundation of Education, Sociocultural 

Consciousness and Education, etc. She has about 30 years of work experience in most of the 

study programs in the faculties of the University of Korça. Prof. asc.Dr Nikaj's field of research 

includes: Albanian philosophical and social thought, Sociological and psychosocial studies, 

Cultural Studies, Education Design and technology in education. She is the author of a scientific 

monograph in Albanian and English, co-author of two scientific books in English, as well as 

several textbooks. She is the author of dozens of scientific articles at home and abroad. She has 

presented her scientific papers at many national and international conferences. She is currently a 

member of the Academic Senate and Head of the Department of Education of the University of 

Korça. A well-deserved appreciation for the contribution given by Prof.asc.Dr Nikaj in the field 

of social studies is the election to the post of President of the Albanian Sociological Association 

(ALBSA) and the Albanian Institute of Sociology (www.sociology.al). 

 

 


