
SUELA IBRAIMLLARI 

 

 Pjesëmarrje në seminare dhe konferenca 

a. 05 Dhjetor 2014/ “Virtytet si njësi e qënies humane dhe koncepti i “epikeias” 

në antikitetin grek”, autore e kumtesës në seminarin shkencor me rastin e Ditës 

Ndërkombëtare të Filozofisë organizuar nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe 

Humane, Departamenti i Shkencave Sociale pranë Universitetit “Fan S. Noli” 

Korçë. 

b. 20 Nëntor 2014/ “Filozofia politike dhe „gross politik‟ në përcaktimet 

niçeane”, autore e kumtesës në seminarin shkencor me rastin e Ditës 

Ndërkombëtare të Filozofisë organizuar nga Fakulteti i ShkencaveSociale, 

Departamenti i Filozofisë pranë Universitetit të Tiranës. 

c. 19 Nëntor 2013/ “Roli i filozofisë në edukimin qytetar demokratik”, autore e 

kumtesës në seminarin shkencor me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Filozofisë 

organizuar nga Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane, Departamenti i 

Shkencave Sociale pranë Universitetit “Fan S. Noli” Korçë. 

d. Nëntor 2012/ “ Çështje të humanizmit në Filozofinë Moderne”, autore e 

artikullit në Konferencën Rajonale, organizuar nga Fakulteti i Shkencave 

Natyrore dhe Humane, Departamenti i Shkencave Sociale pranë Universitetit 

“Fan S. Noli” Korçë. 

e. Shtator 2010/ “Filozofia e bilinguizmit” ne realitetin politiko-social te 

“diasporës shqiptare në Maqedoni”, autore e artikullit në takimin e pestë të 

Konferencën Ndërkombëtare të Alb Shkencës, Tiranë. 

f. Maj 2010/ “Aspekte të pasurimit të kurrikulës me njohuri nga “kultura 

politike” në arsimin parauniversitar”, bashkautore në Konferencën e parë 

Ndërkombëtare në Shkencat e Edukimit, Durrës.  

 

 

  



 Botime 

1. Prill 2014/ “ Çështje të humanizmit në Filozofinë Moderne”, botimi për 

“Buletinin e Shkencave Sociale”. 

2. 13 dhjetor 2013/“Didaktika e shkencave politike dhe aplikimi i Teorisë së 

Sistemeve të David Easton” -  bashkautore në simpoziumin shkencor “ 

Didaktika e shkencave” organizuar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe 

Shkencave Humane, Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë. 

3. 19 Nëntor 2013/ “Roli i filozofisë në edukimin qytetar demokratik”, autore 

e kumtesës në seminarin shkencor me rastin e Ditës Ndërkombëtare të 

Filozofisë organizuar nga Departamenti i Shkencave Sociale, Fakulteti i 

Shkencave të Natyrës dhe Humane pranë Universitetit “Fan S. Noli” Korçë. 

4. Maj 2013/ “ Ndikimi i filozofisë së Kirkegardit në pikëpamjet feministe”, 

bashkautore e artikullit në Simpoziumin Shkencor kushtuar 200 vjetorit të 

lindjes së Soren Kirkegard, Korçë. 

5. Tetor 2010/ “ Formimi i kulturës politike dhe qytetarit global 

domosdoshmëri në proceset euro-integruese të vendit”, autore e artikullit 

në Konferencën Ndërkombëtare pranë Fakultetit Ekonomik, Korçë.  

 


