
 

Nr. I.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME   

 Emri/Mbiemri Msc. Adelina Nicoleta Galica 

 Adresa e e-mailit  Adelinna_2005@yahoo.com 

 Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane 

 Departamenti/Njësia Departamenti i Infermierisë 

 Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit (për 

stafin e instituteve apo qendrave kërkimore) 

Pediatri 2/1, Pediatri 2/2, Pediatri 3/1, Anestezi-reanimacion, Geriatri-

Gerontologji, Puerikulturë, Sëmundje te brendshme 3/2, Anatomi-fiziologji e 

barrës, Kujdes i avancuar i adultit 

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu” Cluj- Napoca, Romania,  

Dega : Mjekësi e përgjithshme,2000-2006 

 

 Studimet  pasuniversitare Kurs trajnimi niveli (pas universitar) Professional Career Development advanced 

Executive Course; Institucioni i arsimit te larte ISSAT 

 MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë 

marrë para vitit 1990) 

N/A 

 PHD/Doktor i shkencave  Në kurs të kryerjes të studimeve doktorale me kohë të pjesshme, në Universitatea 

de Medicina si Farmacie “Iuliu Hateganu” Cluj- Napoca, Romania, Klinika 

“Medicala II”, aktualisht vitin e dytë. 

 III.TITUJT AKADEMIKË  

 Bashkëpunëtor i Vjetër  Shkencor (për 

studiuesit që kanë punuar para viteve 90) 

N/A 

 Docent 

 

N/A 

 Ass.Profesor N/A 

 Profesor  N/A 

 IV.BOTIMET( periudha 2009-2019)  

 1.Monografi shkencore (si autor dhe me  

bashkautor)  brenda dhe  jashtë vendit 

N/A 



 Artikuj në revista dhe periodike shkencorë 

brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) 

N/A 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë 

jashtë vendit 

N/A 

 V.PJESËMARRJE NË  AKTIVITETE 

SHKENCORE (KOMBËTARE & 

NDËRKOMBËTARE)  

 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

International Conference “Critical Thinking in Education” Korça,  31st October to 

2nd November 2014. –pjesemarrese me artikullin “The importance of teaching 

critical thinking to nurse students”. 

 

Konferenca I Ndërkombëtare “Probleme të didaktikës në shkencat humane” 

Korça, 6-7 nentor 2015- pjesemarrje me artikullin “Kendveshtrim imazherik i 

kancerit te gjirit ne qarkun e Korces 

 

 Konferenca II-të Ndërkombëtare   DIDAKTIKA E SHKENCAVE 2017 “Ide, 

përvoja dhe praktika didaktike për rritjen e efektivitetit të transmetimit të 

dijes” 

 Me artikullin “Teknikat moderne të përcjelljes të dijes te studentët e infermierisë”, 

bashkëautore 

 

Trajnime të ndryshme dhe aktivitete të vetë edukimit ( brenda dhe jashtë shtetit) të 

dokumentuara me arritje e mbi 150 krediteve në vitet 2011- 2015 

 

Trajnime të ndryshme dhe aktivitete të vetë edukimit ( brenda dhe jashtë shtetit) të 

dokumentuara me arritje e mbi 120 krediteve në vitet 2016- 2019 

 

Bashkëautore dhe bashkëreferuese në dy trajnimeve të certifikuara për personelin 

mjekësor, të zhvilluara në Korçë në Spitalin Rajonal: 

 

“Lindja normale- një perspektive moderne, praktike dhe njëkohësisht e përshtatur 

me realitetin e punës së përditshme”  16-17 dhjetor 2017 



 

“Menaxhimi i urgjencave në obstetrike dhe gjinekologji”-dhjetor 2018 

 

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

N/A 

 Pjesëmarrje në aktivitete shkencore 

kombëtare  (seminare, kongrese, konferenca) 

si drejtues shkencor ose anëtar i bordit 

drejtues 

N/A 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete 

shkencore ndërkombëtare (seminare, 

kongrese, konferenca) 

Referim në kuadrin e “Meeting of the Romanian Society of 

Neurogastroenterology” from November 7-9 th 2019, Iasi, Romania, me punimin 

“IBS in Albania- preliminary data” 

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete 

shkencore ndërkombëtare (seminare, 

kongrese, konferenca) 

N/A 

 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 N/A 

 Pjesëmarrja në Projekte  Ndërkombëtare N/A 

 

 VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT  

NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES 

SHKENCOR 

 

2 bursa Teacher mobility ne Rumani, ne UMF “Iuliu Hatieganu “ Cluj- Napoca, ne 

kuadrin e rrjetit CEEPUS: 

 

2014 CEEPUS III – RO-0016-05-1314-Psychosomatic Medicine: a 

multidisciplinary approach to improve te managing skills the health providers 

 



2015-CEEPUS III- RO-0016-1314-Psychosomatic Medicine: a multidisciplinary 

approach to improve te managing skills the health providers 

 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) 

 N/A 

 Çmime ndërkombëtare për punën kërkimore-

shkencore (autor dhe me  bashkautor) 

N/A 

 Patenat për shpikje si rezultat i kërkimit 

shkencor të regjistruara brenda ose jashtë 

vendit 

N/A 

 

 


