
 

Nr I.TË DHËNA TË PËRGJITHSHME   

 Emri/Mbiemri  DR. ADELINA NEXHIPI 

 Datëlindja  1980 

 Adresa e e-mailit  adelinanexhipi@yahoo.com 

 Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë 

 Departamenti/Njësia Histori – Gjeografi 

 Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit(për stafin 
e instituteve apo qendrave kërkimore) 

 

Histori e Shqipërisë, shek VI – XVII 

Historia e Bizantit 

Histori e fesë 

Histori e Kosovës dhe trevave shqiptare 

Histori i popullit shqiptar 

 

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Tetor 1999 - korrik 2003 Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji, Dega 

Histori. 
 Studimet  pasuniversitare Tetor 2010 - Dhjetor 2012 - Universiteti “Fan S. Noli”, Fakulteti i shkencave 

Natyrore dhe Humane, Master shkencor në Filozofi sociale 
 

 MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë marrë 
para vitit 1990) 

 

 PHD/Doktor i shkencave Universiteti i Tiranës, Fakulteti: Histori-Filologji, Dega: Histori. Tema e 

desertacionit: “Aspekte të tranzicionit politik në Shqipëri”, udhëheqës shkencor, 

prof. as. dr. Eva Hyskaj Tafili. Periudha e shkollës doktorale prill 2011 – qershor 

2012 
 III.TITUJT AKADEMIKË  

 Bashkëpunëtor i Vjetër  Shkencor ( për studiuesit 
që kanë punuar para viteve 90) 

 

 Docent 
 

 

 As. Profesor  

mailto:adelinanexhipi@yahoo.com


 Profesor   

 IV.BOTIMET  

 1.Monografi shkencore (si autor dhe me  
bashkautor) brenda dhe  jashtë vendit 

▪ Political polarization in Albania. ISBN 978-3-659-22228-3.  LAMBERT Academic 

Publishing,  Gjermani: 2014 

▪ Rrugetim suksesesh (bashkautore) ISBN 9928146205, Promo print, Korçë: 2015 

 

 Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda 
vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) 

▪ Revistë shkencore Buletini Shkencor  ISSN 2078-7111 “Dukuri gjinore në tranzicion, 

rasti i Shqipërisë”  

▪ Vjetari shkencor 3, FEF, Korçë 2017, ISSN: 2078 – 711. “Shkolla qendër komunitare 

– përvoja nga gjimnazi “Themistokli Gërmenji” Korçë” 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë jashtë 
vendit 

▪ Revistë shkencore AKTET, ISSN 2073-2244, “Procesi i integrimit të Shqipërisë në 

Bashkimin Evropian, pengesat në këtë proces” 

▪ Revistë shkencore Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol. 4, No. 9, October 

2013, ISSN 2039-9340, “La polarizzazione del sistema politico in Albania e i 

problemi derivati”  

▪  Revistë shkencore Journal of Linguistics, Literature and Translation, Vol 1, issue 1, 

ISSN 1857-8934, “The economic transformations in Albania during the transition 

years”  

▪ Revistë shkencore European Journal of Interdisciplinary Studies, September - 

December 2017 Volume 9, Nr. 1 ISSN 2411-958X “The activity of pyramid 

schemes in Albania (1992 – 1997) and the effects of their decline” 

 V.PJESËMARRJENË  AKTIVITETE SHKENCORE 
(KOMBËTARE & NDËRKOMBËTARE)  

 

 Pjesëmarrje me referim në aktivitete shkencore 
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 

▪ Konferenca shkencore “100 vjet shtet shqiptar” me kumtesë “Baza ligjore e shtetit 

shqiptar 1990 – 2011” 



▪ Simpozium shkencor “Ndihmesat e pedagogëve doktorantë në fushën e edukimit dhe 

filologjisë” me kumtesë “Polarizimi politik dhe krizat politike në Shqipëri” 

▪ Simpozium shkencor “Sfidat e kthimit të shkollave në qendra komunitare”, me kumtesën 

“Shkolla qendër komunitare – pervoja nga gjimnazi “Themistokli Germenji” 

Korçë” 

▪ Simpozium shkencor, “100 vjetori i Liceut Kombetar të Korçës” (24 tetor 2017, 

Korçë), me kumtesë “Historia e Liceut Kombetar të Korçës 1917 – 1939” 

▪ Seminar shkencor “Viti Kombëtar i Skenderbeut” (18 janar 2018,  Korçë) me 

kumtesën “Simbolet e shtetit të Skenderbeut“ 

 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 aktivite shkencore 
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 

▪ Konferenca shkencore ndërkombëtare “Fan S. Noli në 130 – vjetorin e lindjes” me 

kumtesën “6 muajt e qeverisjes së Nolit (arritjet dhe dështimet e Nolit si 

kryeministër) ” 

▪ Konferencë shkencore ndërkombëtare “Mendimi shkencor gjithëshqiptar në 

pragshekullin e dytë të Pavarësisë kombëtare: arritje, detyra, strategji” me kumtesën 

“Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian” 

▪ Konferenca shkencore ndërkombëtare “Ballkani mes Lindjes dhe perëndimit” me 

kumtesën “Rekrutimi në administratën publike shqiptare, problematikat e këtij 

procesi” 

▪ Konferenca shkencore ndërkombëtare ICHSS 2013, me kumtesën “The polarization of 

the political system in Albania and the problems it has caused.”  

▪ Konferenca shkencore ndërkombëtare “Ditët e studimeve shqiptare” me kumtesën 



“Problematika zgjedhore ne Shqipëri  (mbështetur në dokumentat e OSBE-së)” 

▪ Konferenca shkencore ndërkombëtare: “Shoqëria dhe tranzicioni, një qasje 

multidisiplinare”, me kumtesën “Partitë politike shqiptare dhe sjellja e tyre” 

▪ Konferencë shkencore ndërkombëare: ICSS XIII – International Conference on social 

schiences, me kumtesën “The activity of pyramid schemes in Albania (1992 – 1997) 

and the effects of their decline” 

▪ Konferencë shkencore ndërkombëtare “Teaching and learning competence – based 

higher education curriculum” me kumtesën “The student’s portofolio – an indicator 

of achieving competences”  

▪ Konferencë shkencore ndërkombëtare: “Interregional developments in geographical, 

historical, social, economical and cultural focus” (Korçë, tetor 2017) me kumtesën 

“Programi “Iliria” dhe seksionet dygjuhëshe italisht – shqip (ura bashkëpunimi 

midis Italisë dhe Shqipërisë në arsimin parauniversitar). 

▪ Konferencë shkencore ndërkombëtare  “Hapësirat ndërkufitare, Dinamika dhe 

sfidat” (1-2 Dhjetor 2017, Gjirokastër) me kumtesë “Rëndësia e detit Adriatik 

në zhvillimin rajonal” 
 

 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore 
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 

▪ Konferenca shkencore ndërkombëtare “Ballkani mes Lindjes dhe perëndimit”, Prizren 

2013 

▪ Konferencë shkencore ndërkombëare: “Interregional developments in geographical, 

historical, social, economical and cultural focus”, Korçë, tetor 2017 

▪  Konferencë shkencore ndërkombëare: ICSS XIII – International Conference on social 

schiences, Vjenë, tetor 2017 

 

 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 TËMOBILITETIT 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 

 

 

 


