
 

Nr. I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME   

 Emri/Mbiemri Msc. Viola Dolani 

 Adresa e e-mailit  violadolani@hotmail.com; dolaniviola@gmail.com 

 Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane 

 Departamenti/Njësia Departamenti i shkencave sociale 

 Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit(për 

stafin e instituteve apo qendrave kërkimore) 

Logjikë në degët matematikë- informatikë dhe teknologji informacioni (leksione 

dhe seminare) 

Logjikë në administrim dhe politika sociale; Filozofi-Sociologji (leksione dhe  

seminare) 

Mendimi politik shoqëror shqiptar (leksione dhe seminare) 

Shërbimi social dhe mbrojtja e fëmijëve (leksione dhe seminare) 

Praktika e punës sociale në shëndetësi (leksione dhe seminare) 

Shërbimet  

 

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Fakulteti i Mësuesisë, Dega: Filozofi-

Sociologji,  Periudha e studimit: 2008-2011 

 Studimet  pasuniversitare  

 MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë 

marrë para vitit 1990) 

Universiteti “Fan S. Noli”, Fakultet i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, 

“Master i Shkencave” në “Filozofi sociale”, Periudha: 2011-2013 

 PHD/Doktor i shkencave  

 III. TITUJT AKADEMIKË  

 Bashkëpunëtor i Vjetër  Shkencor ( për 

studiuesit që kanë punuar para viteve 90) 

 

 Docent 

 

 

 As. Profesor  

 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) 

 

“Shoqëria shqiptare dhe sfidat e saj ekzistenciale” (Referuar librit të At Zef Pllumit 

“Rrno vetëm për me tregue”) 2015, Revista Regjionale e Shkencave Shoqërore, 

“Reforma” ISSN 1800-9794, faqe 454-460. 

 

“Ndikimi i strategjive psikosociale në klimën pozitive të të nxënit” 2015, 

“Problemet e didaktikës në shkencat humane”  ISSN 2078-7111. 

130-vjetorit të Mësonjëtores së Parë Shqipe, Vatër e arsimit, emancipimit dhe 

ngritjes së vetëdijes kombëtare, "Hulumtim mbi kontributin e mendimtarëve të 

Rilindjes në shkollën e parë shqipe", ISBN 978-9928-245-16-8. 

 

Natyra dhe Kultura II FSHNH, "Philosophy for children as a promoter of reflective 

thought", ISSN 2078-7111. 

 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë 

jashtë vendit 

 

 V.PJESËMARRJE NË  AKTIVITETE 

SHKENCORE (KOMBËTARE & 

NDËRKOMBËTARE)  

 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

 Konferenca III Shkencore Regjionale, “Të arriturat dhe sfidat e shteteve të 

Ballkanit në rrugën e integrimit evropian”, 5 shtator,  Gjilan, 20.11.2015,  

“Shoqëria shqiptare dhe sfidat e saj ekzistenciale” (Referuar librit të At Zef Pllumit 

“Rrno vetëm për me tregue”) 

 

Seminar me temë “Filozofia dhe shkolla, probleme dhe sfida”, autore e kumtesës 

“Dija filozofike si një mënyrë jetese”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe 

Shkencave Humane, Korçë 

 

 Konferenca e Parë Ndërkombëtare, “Probleme të Didaktikës në Shkencat 

Humane”, 6-7 nëntor 2015, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave 



Humane, Korçë, “Ndikimi i strategjive psikosociale në klimën pozitive të të 

nxënit”. 

 

Seminar shkencor "Filozofia Post-Moderne e Michel Foucault", 18 nëntor 2016;  

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Korçë, "Metoda 

gjenealogjike e Nices në mendimin e Michel Foucault" 

 

 

"Konferencë Shkencore Mbarëshqiptare Kushtuar 130-vjetorit të Mësonjëtores së 

Parë Shqipe", Mars 2017, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, "Hulumtim mbi 

kontributin e mendimtarëve të Rilindjes në shkollën e parë shqipe" 

 

“Filozofia si mënyrë jetese”, nëntor 2017, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe 

Humane, Filozofia për fëmijë si nxitëse e mendimit reflektues 

 

Nëntor 2019, Seminar shkencor “Refleksione mbi filozofinë e Makiavelit” 

Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Shkencave Humane, Korçë “Makiaveli dhe 

makiavelizmi: një paraqitje e tezës makiaveliste ndërmjet forcave të mira dhe të 

këqija të shoqërisë” 

 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 aktivitete 

shkencore ndërkombëtare (seminare, 

kongrese, konferenca) 

“Ide, përvoja dhe praktika didaktike për rritjen e efektivitetit të transmetimit të 

dijes", nëntor 2017, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane, Vendi i filozofisë 

dhe sociologjisë në kurrikulën bërthamë të arsimit të mesëm të lartë në Republikën 

e Shqipërisë. 

 



 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 REVISTA 

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 

 



 

 


