
 

Nr. I.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME   

 Emri/Mbiemri Prof. as. Avni Spaholli 

 Adresa e e-mailit  avnispaholli@gmail.com 

 Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor Fakulteti i Bujqësisë 

 Departamenti/Njësia Departamenti i Agrobiznesit 

 Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit (për 

stafin e instituteve apo qendrave kërkimore) 

Shkenca mbi tokën (pedologji) ,  

Prodhim Bimor,   

Biometri & Eksperimentimi Shkencor në Bujqësi. 

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Instituti i Lartë Bujqësor Korçë. Dega: agronom i përgjithshëm.  Periudha 

e studimit 1983-1988.  

Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan, periudha e studimit 1991 – 

1998, dega: Biologji – Kimi, korrespodencë.                      

 Studimet  pasuniversitare  

 MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë 

marrë para vitit 1990) 

Universiteti Bujqësor Tiranë, Fakultet i Bujqësisë & Mjedisit, 

departamenti:  Agromjedisit & Ekologjisë, mbrojtur Gradën “Doktor i 

shkencave Bujqësore”, vendim nr.31, datë 03.12.2004. 

Tema: Klasifikimi i tokave të Fushës së Korçës sipas sistemit të FAO-s në 

shkallën 1:50 000, udhëheqës, Prof. dr. Sherif Lushaj, periudha: 2002-

2004 

 PHD/Doktor i shkencave 
 

 III.TITUJT AKADEMIKË  

 Bashkëpunëtor i Vjetër  Shkencor ( për 

studiuesit që kanë punuar para viteve 90) 

 

 Docent 

 

 

 As. Profesor Titulli As.Profesor është marrë në datë 16.02.2015 nga Vendimi Nr. 5  i 

Komisionit  të Vlerësimit të Titujve Akademikë 

 Profesor  
 

 IV. BOTIMET( periudha 2009-2019)  

 



 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) 

SPAHOLLI. AVNI (2009)                              

Mbi vleresimin e thërmueshmërisë së tokës në EDE-në e Universitetit 

“Fan S. Noli” Korçë kur punohet me frezë, buletini shkencor (seria e 

shkencave të zbatuara) nr.18, faqe 55-65, ISSN 2078-7111, Universiteti 

Korçë. 

SPAHOLLI. AVNI (2009)  

Studimi i disa hibrideve të domates në sera diellore në Kosovë. Buletini 

shkencor (seria e shkencave të zbatuara) nr.18, faqe 66-73, ISSN 2078-

7111, Universiteti Korçë. 

SPAHOLLI. AVNI (2009) 

“Studim mbi ndryshimet klimatike në zonën e Tiranës”, buletini shkencor 

(seria e shkencave të zbatuara), nr.18, faqe 82-89, ISSN: 2078-7111, 

Universiteti Korçë. 

SPAHOLLI. AVNI (2012)                                                                                            

Studimi i tokave të nënprefekturës Peqin dhe harta pedologjike, buletini 

shkencor (seria e shkencave të zbatuara) nr.24, faqe 13-29, ISSN 2078-

7111,  Universiteti Korçë. 

SPAHOLLI. AVNI (2012)                                                                                            

Studimi zonal i kultivarëve të patates në rajonin e Korçës, buletini 

shkencor (seria e shkencave të zbatuara) nr.24, faqe 65-70, ISSN 2078-

7111, ISSN 2078-7111,Universiteti Korçë. 

 SPAHOLLI. AVNI (2013)                                                                                                                                                                                                                                     

Ndikimi i fidanëve të përgatitur në module shumëkubikëshe dhe llojit të 

substratit në treguesit e prodhimit të qepës së thatë, buletini shkencor 

(seria e shkencave të zbatuara) nr.26 faqe 99-106, ISSN 2078 7111, 

Universiteti Korçë. 

 SPAHOLLI. AVNI (2013)                                                                                                                                                                                                                                     

Disa ekotipeve të sherbelës për prodhimtarinë dhe cilësinë e principeve 

active (Skema e provës zonale të sherbelës 2012-2015, Koplik i Sipërm, 

Malësi e Madhe), buletini shkencor (seria e shkencave të zbatuara) nr.28 



faqe 7-18, ISSN 2078-7111, Universiteti Korçë. SPAHOLLI. AVNI 

(2014) 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë 

jashtë vendit 

SPAHOLLI. AVNI (2013) 

Effect of planting density and substrate type of the characteristics of the 

groëth, the onion seedlings, beprepared in module ëith more nest.  

International journal of ecosystems and ecology science (IJEES), ISSN: 

2224-4980, volume 3/3, Issue 3, 2013, page 459-462. 

SPAHOLLI. AVNI (2014) 

Effect of preparation methods of seedlings on some groëth and production 

parameters of onion. Journal of international academic research for 

multidisciplinary.Impakt Factor1.393, ISSN:2320-5083, Volume 2, Issue 

2, Mars 2014 page 663-669. 

 V.PJESËMARRJE NË  AKTIVITETE 

SHKENCORE (KOMBËTARE & 

NDËRKOMBËTARE)  

 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

SPAHOLLI. AVNI (2014) 

Seminar  “Mbrojtja e tokës, garanci për gjeneratat e ardhshme” në kuadër 

të Ditës Ndërkombëtare të Dheut, 5 dhjetori, organizuar nga Fakulteti i 

Bujqësisë, departamenti agronomisë në bashkëpunim me Shoqatën  

Shqiptare të Shkencës së Tokës dhe Qendra e Studimeve të Burimeve 

Natyrore Tiranë, Korçë më 24.11.2014, tema e referimit “Menaxhimi i 

tokës domosdoshmëri për zhvillimin e qëndrueshëm”  

SPAHOLLI. AVNI (2015) 

Seminar mbi problemet e ngrohjes globale. Në kuadër të bashkëpunimit të 

Ambasadës Franceze me Fakultetin e Bujqësisë, Universiteti “Fan S. Noli” 

Korçë, tema e referimit: “Ngrohja globale dhe ndikimi i saj në burimet 

tokësore”.  

SEMINAR Shkolla Qendër Komunitare: “Ekosistemi i Edukimit të 

Qendrueshëm”, Korçë më 8 Prill 2017, titulli i punimit “Karriera, 

mundësitë dhe perspektiva e saj në vendin tonë”. 

Sesion plenar. Parlamenti i Parë Rural Shqiptar, Debati aktual mbi 

zhvillimin rural. Sfidat dhe çështjet kryesore 28-30 shtator 2017, Tiranë, 



titulli i punimit “Fragmentarizimi i tokës- pengesë serioze në zhvillimin e 

bujqësisë”. 

SEMINAR “Diskutim shkencor për problemet e ujitjes dhe kullimit në 

Fushën e Maliqit”, 26 Prill 2018, Korçë, titulli i punimit “Përmirësimi i 

kullimit në zonën torfike të Fushës së Maliqit”. 

SEMINAR: “Diskutim rreth problematikave të konstatuara dhe masave të 

marra për Sezonin Turistik Veror 2018 Qarku Korçë”. Takim i Komitetit 

Rajonal të Zhvillimit të Turizmit organizuar nga Prefekti i Qarkut Korçë 

në Bashkinë Pustec më 28.06.2018. 

 

SEMINAR: “Menaxhimi i Integruar i Mbetjve të Ngurta në Qarkun e 

Korçës, masat shoqëruese, faza II”. Organizuar nga Banka Gjermane për 

Zhvillim dhe KRWM (Administrimi i Mbetjeve të Qarkut Korçë).Maliq 

më 12.Mars. 2019. 

 

SEMINAR: për planifikimin e projektit “Menaxhimi i Integruar i Mbetjve 

të Ngurta në Qarkun e Korçës”, Maliq 24 maj 2019. 

 

Workshop udhëtues: “Partneritete për zhvillimin e qëndrueshëm rural” u 

zhvillua në kuadër të Projektit “Konsolidimi i rolit të Rrjetit Shqiptar për 

Zhvillimin Rural drejt një modeli funksional të perspektivës me 

pjesëmarrje dhe poshtë-lart në agjendën kombëtare rurale” Periudha 18-19 

korrik 2019 në komunitetet rurale të Lezhës, Shkodrës dhe Malësisë së 

Madhe. 

 

Workshop me temë: "Promovimi i vlerave turistike të zonës dhe 

perspektivat e bizneseve që lidhen me zhvillimin e turizmit". 

Referim me temë: “Një vështrim mbi agroturizmin në territorin e Bashkisë 

Korçë ». Dardhë më 16 tgusht 2019. 

 

 



 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

Seminar “Mbrojtja e tokës, garanci për gjeneratat e ardhshme” në kuadër 

të Ditës Ndërkombëtare të Dheut, 5 dhjetori, organizuar nga Fakulteti i 

Bujqësisë, departamenti Agronomisë në bashkëpunim me Shoqatën 

Shqiptare të Shkencës së Tokës dhe Qendra e Studimeve të Burimeve 

Natyrore Tiranë, Korçë më 24.11.2014. 

 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) 

SPAHOLLI AVNI 

The evaluation of drought phenomena through climatic 

indicators.International coference.“Lakes and nutrient loads”. 

Agricultural University of Tirana. Proccedings, Alblakes’09, faqe 202-

207, Pogradec,  24-25 April 2009. 

 SPAHOLLI. AVNI 

Desertificasion and ways to soften it to the zone of pogradec. International 

coference.“Lakes and nutrient loads”. Agricultural University of Tirana. 

Proccedings,  Alblakes ’09, faqe 208-215.Pogradec, 24-25 prill 2009                          

SPAHOLLI.  AVNI (2011) 

“Përdorimi i vetiverit (vetiveria zizanioides) në mbrojtjen e tokës nga 

erozioni”, The use of Vetiver (Vetiveria Zizanioides) in soil protection to 

erosion. Koferenca  I Ndërkombëtare e Bujqësisë,Ushqimit dhe Mjedisit. 

Universiteti “Fan.S.Noli” Fakulteti i Bujqësisë Korçë. 27-28 Maj 2011. 

Proccedings, Volumi I, Nr.2 faqe 54-60, ISBN:978-9928-14-602-1,                             

 SPAHOLLI.  AVNI (2011)                    

Humbjet e tokës nga erozioni të llogaritura sipas  pikave përfaqësuese  të 

zonave agroekologjike të Shqipërisë dhe harta e rrezikut të erozionit për 

basenin ujëmbledhës të lumit Vjosë.  Koferenca I Ndërkombëtare e 

Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit, Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i 

Bujqësisë Korçë, 27-28 maj 2011. ISBN:978-9928-14-602-1, faqe 81-93                                         

SPAHOLLI.  AVNI (2011)                                                                                                                      

“Efektet e krasitjes së sistemit gjethor dhe rrënjor të fidanëve të qepës në 

treguesit e rritjes dhe prodhimit të saj”.  Effects of leaf and root pruning 



at transplanting time on subsequent groëth and yield of onions. Koferenca  

I Ndërkombëtare e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit. Universiteti “Fan S. 

Noli” Fakulteti i Bujqësisë Korçë, 27-28 Maj 2011, ISBN:978-9928-14-

602-1, faqe 127-131. 

SPAHOLLI.  AVNI (2011)                                                                                                                      

Ndikimi i periudhës së mbjelljes dhe moshës së fidanit në prodhimin e 

qepës se thatë  (a.cepa l). Simposiumi i  VII të  Ndërkombëtar. 

Biodiversiteti Ruajtja dhe përdorimi i qendrueshëm–faktor kyç për 

zhvillimin rural. Biodiversity and Sustainable Use for Rural Development. 

Tiranë 29 shtator 2011, ISBN:978-9928-4070-9-2, faqe 195-201                                                                                      

SPAHOLLI.  AVNI (2011)                                                                                                                       

“Ndikimi i teknikave tradicionale dhe përdorimit të bioplehrave  në 

treguesit e prodhimit të qepës së kuqe”. Simpoziumi VII  Ndërkombëtar. 

Biodiversiteti Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm–faktor kyç për 

zhvillimin rural. Biodiversity and Sustainable Use for Rural Development, 

Tiranë 29 shtator 2011 ISBN:978-9928-4070-9-2, faqe 209-213.                                                                            

SPAHOLLI.  AVNI (2011) 

                                                                                                                     

Study of bioligical and agronomic traits of same neë onion genotypes in 

Devoll area. Koferenca II Ndërkombëtare e Bujqësisë,Ushqimit dhe 

Mjedisit. Universiteti “Fan S. Noli” Fakulteti i Bujqësisë Korçë. 25 

SHTATOR 2015. Botuar në libri i përmbledhjeve, ISBN: 978-9928-14-

618-2.                                                                                                                                                                                                                   

SPAHOLLI.  AVNI (2015)                                                                                                                      

Studimi i efektit të azotit, fosforit dhe potasit mbi produktivitetin dhe 

cilesine kimike tek kultivari i elbit distik “alfa”  Koferenca II 

Ndërkombëtare e Bujqësisë,Ushqimit dhe Mjedisit, Universiteti “Fan S. 

Noli” Fakulteti i Bujqësisë Korçë, 25 SHTATOR 2015, botuar në libri I 

përmbledhjeve, ISBN: 978-9928-14-618-2. 

 SPAHOLLI.  AVNI (2015) Selected Works by the International 

Coference “Interregional Developments in Geographical, Historical, 

Social, Economical and Cultural Focus”, Konferencën Shkencore 

Ndërkombëtare “Zhvillimet ndërrajonale në fokus të studimeve 



gjeografike, historike, socio-ekonomike dhe kulturore” Korçë, 3 nëntor 

2017.  Vjetari Shkencor 5/1 “FEF” ISSN:2078-7171 SPAHOLLI. AVNI 

(2018)                                                                                                                      

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete 

shkencore ndërkombëtare (seminare, 

kongrese, konferenca) 

Koferenca  I Ndërkombëtare e Bujqësisë,Ushqimit dhe Mjedisit. 

Universiteti “Fan S. Noli” Fakulteti i Bujqësisë Korçë,  27-28 maj 2011, 

Seksioni: Bujqësia dhe Mjedisi. 

 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 Projekti: Përmirësimi i kullimit në zonën torfike të Fushës së Maliqit me 

sipërfaqe 3500 ha.  

Pozicioni:Specialist i studimit pedologjik të zonës torfike të Fushës së 

Maliqit 

Financuesi: Qeveria shqiptare 

Zbatuesi: firma “DESA” Tiranë, me president Ing. Dhimitër Vogli 

Periudha: Viti 2006. 

 

Projekti: Ndikimi i Medias në zhvillimin e turizmit kulinar 

Pozicioni: Lektor.  

Financuesi: PNUD-i në bashkëpunim me Bashkinë Korçë.  

Zbatuesi: Shoqata “Gazetarë profesionistë rajonalë” 

Periudha: Viti 2019-2020 

 

 Pjesëmarrja në Projekte  Ndërkombëtare Projekti: Kryerja e një projekti pilot për menaxhimin e ligatinave dhe 

aktiviteteve të tjera publike të Liqenit të Prespës së Vogël, Shqipëri”.  

Pozicioni: Pjesëmarrës si anëtar i komitetit drejtues të projektit dhe 

përfaqësues i Universitetit “Fan S. Noli”  

Periudha: Nëntor 2009 - Dhjetor 2010. 



Partnerë të projektit: Shoqata për Mbrojtjen e Prespës, Agios Germanos. 

Parku Kombëtar Prespa, Drejtoria e shërbimit pyjor Korçë. 

 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 

 

 


