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 Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit (për 

stafin e instituteve apo qendrave kërkimore) 

Kimi Organike,  

Biokimi,  

Bazat dhe metodat e analizave  

 II. TË DHËNA AKADEMIKE  

 Studimet  universitare Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega: Kimi industriale,  

Periudha e studimit  01.9.1975-07.07.1979  

 Studimet  pasuniversitare Master hortikulturë, Universiteti Bujqësor, Tiranë, viti 2005-2007 

 MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë 

marrë para vitit 1990) 

 

 PHD/Doktor i shkencave Universiteti Bujqësor i Tiranës, departamenti i mbrojtes së bimëve, tema: Ndikimi 

i degjenerimit të farave në disa kultura me pllenim të kryqëzuar dhe masat për 

parandalimin e tyre. 

Viti 2007-20/08/2010 

 III.TITUJT AKADEMIKË  

 Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor (për 

studiuesit që kanë punuar para viteve 90) 

 

 Docent 

 

 

 As. Profesor  

 Profesor   

 IV. BOTIMET (periudha 2009-2015)  

 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) 

Infrastruktura e cilësisë “Bilanci cilësor dhe ekologjik i prodhimeve  ushqimore” 

Tiranë, maj 2009. 

BULETIN i Kërkimit shkencor në bujqësi dhe prodhimin shazor për zhvillimin 

rural, - Rural Development and Sustainable Agriculture (Livestock)(Study Case of 

Voskopojë Commune). Fehmi Xhemo, Gjergji Mero,Irena Kallço, Laura Hyska, 

Spiro Gjançi, Akademia e Shkencave e Republikes së Shqiperise, Vellimi i 5-të, 

Nr.1. 

BULETIN i Kërkimit shkencor në bujqësi dhe prodhimin shazor për zhvillimin 

rural, Grazing Capacity and Herbage Mass Quality for Organic Grazing Sheep in 

a Mountain Pasture of Ostrovica. Fehmi Xhemo, Gjergji Mero, Irena Kallço, Laura 

Hyska, Spiro Gjançi, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë, Vëllimi 

i 5-të, Nr.1. 

 

 

  

 

 Artikuj dhe periodike në revista shkencorë 

jashtë vendit 

Annals ‘valahia’ university of  Targovishte, Romania, Faculty enviromental   

Engineering and biotechnology.  

1 Allogami and it’s damaging mechanismes   in agronomical and technological 

parameters in cultivating plants. 2009 

2, Effects of plants densities on the yield and production characteristics   

of onion 2009 

Buletini shkencor i Universitetit “Fan S. Noli”, ISSN  2078-7111 , Nr 26, 2013 

Influenca e squfurit dhe tipit të kultivarit në përmbajtjen e lëndëve të thata të 

tretshme dhe të djegësirës në qepë 

 Journal of internacional academic research for multidisciplinary (impact 

faktor 1,39, volume 2, Issue2, March 2014) 

Effect on nitrogjen sources and levels on yield and nutritive values of spinach 

 

 V.PJESËMARRJE NË  AKTIVITETE 

SHKENCORE (KOMBËTARE & 

NDËRKOMBËTARE)  

 



 Pjesëmarrje me referim në aktivitete 

shkencore kombëtare (seminare, kongrese, 

konferenca) 

Alb-shkenca, Tetovë   

1.  Studimi i përhapjes së bimëve mjekësore në rrethin e Korçës 

2.  Efekti i depresionit bio-gjenetik në parametrat  agronomikë dhe kimiko teknologjikë në                  

bimët allogame në rajonin e Korçës 

    Gusht-shtator 2009   

 Konferenca Ndërkombëtare e Bujqësisë, ushqimit dhe mjedisit:  

1. Determination of methanol and higher alcohols in wines of region of Korca, 

by gas chromatography 

2. Ndikimi dendësisë së bimëve dhe plehërimit azotik në prodhimin e lakrës 

kokërr. 

3. Të ushqyerit dhe profili metabolik i gjakut në dhen 

     Korçë, 27-28 maj, 2011   

Takimi VII  vjetor shkencor ndërkombëtar i IASH 2012 Shkup “Përmbajtja në 

methanol dhe vitamin C e lëngjeve të frutave të prodhuara në rajonin e Korçës“, 

29- 31 gusht, 2012                                     

 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) 

Ilir Kola ( 2015), Aspects of  anti-social behaviour  among young ages and the 

social media influences , a paper presented at  Third International Congress of 

Sociological  Studies, held in Florence, Italy  23-26 June 2015, organized by The 

Italian Association of Sociology 

Published in Zadavi, U. Rocco, B., Selected papers from the, Third International 

Congress of Sociological  Studies , Rome, 2016 , ISBN 1325678,  Universita di 

Roma,  pp. 31–94 



 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete 

shkencore ndërkombëtare (seminare, 

kongrese, konferenca) 

Moderator në seksionin e agroushqimit në Konferenca Ndërkombëtare e Bujqësisë, 

Ushqimit dhe Mjedisit, Korçë, 27-28 maj 2011 

 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 REVISTAT 

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 

 



 

 

 


