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 Gjergji Pendavinji është Profesor pranë Departamentit të Shkencave 

Sociale, Fakulteti i Shkencave Natyrore dhe Humane(FShN&H) prane 

Universitetit “Fan S.Noli” Korçë . 

Ai ka punuar për 39 vjet si lektor fillimisht pranë Universitetit të Tiranës 

(1983-1994) dhe aktualisht pranë Universitetit”Fan S.Noli” Korçë (1994-

2020).  Ka hartuar dhe mbështetur çeljen e programeve te reja të studimit në 

shkencat sociale. 

Kualifikimi akademik: Ka fituar gradën shkencore “Kandidat i shkencave” 

me vendim Nr.176, dt. 04.06.1988;Gradën shkencore “doktor” me vendim nr 351 te KM 

dt.30.06.1993, Nr. i Regjistrit themeltar 2014.Titulli akademik “Profesor i asociuar”, me vendim 

nr. 34, dt.21.11.1995. Titulli akademik “Profesor” me vendim nr. 25,dt.20.10.1999 

Ka përgatitur dhe zhvilluar një serë programe lëndesh në të tri ciklet e studimit si në  

Baçelor: Logjike, Hyrje në Filozofi,Sociologji, Histori e Filozofisë, Fenomenologji;  

Master: Metodologjia e kërkimit në shkencat sociale, Diskursi filozofik bashkëkohor, 

Antropologji  filozofike e thelluar; dhe në ciklin e tretë të studimeve,  

Doktoraturë (FShS,UT): Kërkimi Filozofik; Hermeneutika:Konfliktet në interpretim.   

Fusha e kërkimit është Didaktika e shkencave humane dhe e filozofisë. Ka botuar një numur 

tekstesh,dispenca,monografi,skripte universitare,ka botuar 39 artikuj në revista shkencore brenda 

dhe jashtë vendit, ka publikuar 63 kumtesa në Konferenca,Sesione Shkencore,Seminare etj. Ka 

udhëhequr 10 doktoratura pranë FShS,UT. 

Ka qënë në detyra drejtimi si :Rektor i Universitetit “Fan Noli” të Korçës, në vitet 1997-1998 

dhe 2000-2007; zv/Rektor në vitet1994-1997 dhe 2008-2012 dhe Dekan i FShN&H nga viti 

2012-2020 e në vazhdim. 

Kualifikime të tjera: Specializim afatgjatë, 1992-1993 prane “Universitetit të Athines”, Fakulteti 

i Filozofisë. Specializim 2 mujor, nentor-dhjetor 1995 pranë “Universitetit te Athines”, Fakulteti 

i Filozofisë (Programi Tempus). Specializim 2 mujor prane ESTHUA-s Universiteti i Angrsi-it 

(France), 1995 (Programi Tempus). Specializim 3 muaj prane Universitetit Paris 13 dhe IUFM 

Montpellier (France) 1998. Specializim 2 mujor ne Universitetin e Barit , Itali, (Intereg II). 

Kualifikim ne kuadrin e Tempusit ne Londer, Bristol, Odence, Kopenhagen (Danimarke), 2000. 

Kualifikim ne programin e Departamentit te Shtetit Amerikan me Rektoret e Universiteteve 

shqiptare ne ShBA, mars 2004. (Universitetet ne Washigton DS, Boston, Seatle, Austin etj). 

Kualifikim ne kursin “Aftesi Drejtimi” ne Zvicer korrik 2004.  

Ka marrë pjesë në shumë konferenca shkencore, arsimore dhe aktivitete të ndryshme 

ndërkombetare në Ballkan, Europe, ShBA. 

 


