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Pjesëmarrje  :      31 gusht – 2 shtator 2009     Konferenca Ndërkombëtare e             në  

Konferenca                                                                  Albshkencës  ( Tetovë) 

                                  Punimi i prezantuar     “ Vështrime mbi problematikën kulturore të  

                                                                             globalizmit- rasti i kulturës shqiptare“ 

 

                               2- 5 shtator 2010              Konferenca e V Vjetore Ndërkombëtare e        

                                                                              Institutit Albshkenca“IASH“    (Tiranë)  

                                  Punimi i prezantuar         “  Aspekte të integrimit të gruas në  

                                                                                   vendimmarrje  në rajonin e Korçës“ 

 

         4- 5 Nëntor  2011         Konferenca shkencore Ndërkombëtare 

                                                         “ Studimet sociolinguistike në Shqipëri -  Arritjet,   

    gjendja aktuale dhe perspektivat”, Korçe/Albania 

 

Punimi i prezantuar: “Gjuha dhe shoqëria në kontekstin e  

      globalizmit” 

 

23-24 Mars 2012    2 ° International Conference on Human and Social  

                 Sciences ICHSS, Tiranë  2012 

 

Punimi i prezantuar: Migration and culture: The impact of internal 

and international out- migration on women –  

                                           men relationship  

 

   

         12 Nëntor 2012     Konferencë Shkencore Rajonale “Kërkimi  

              shkencor në zhvillimin rajonal” 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane, 

Universiteti Fan S. Noli, Korçë 

 

  Punimi i prezantuar: “Integrim dhe diversitet kulturor-: Emigrantët në 

Greqi mes sfidash dhe përpjekjesh për integrimin socio-kulturor „ 

 

          2 Maj 2013         Simpozium Shkencor me rastin e 200-vjetorit të 

 lindjes së filozofit Soren Kierkegaarg 

Universiteti “Fan S. Noli”, Departameti i Shkencave 

Sociale, Korçë  

 

Punimi i prezantuar:     “Ndikimi i Kierkegaargit në zhvillimin e 

 shkencave sociale” 

 

         29-31 Gusht 2013         Takimi i Tetë vjetor ndërkombëtar i Institutit 



    Alb-Shkenca “Sfidat e harmonizimit të arsimit të lartë 

dhe të kërkimit shkencor në trojet shqipfolëse”, Tiranë/ 

Albania 

   

                                 Punimi i prezantuar         “ Përsiatje rreth nocionit të qytetarisë,  

          identitetit kombëtar dhe marrëdhënia  

      ndërmjet tyre në kuadrin e globalizmit „ 

 

        22-23 Nëntor 2013       Konferenca Ndërkombëtare “Demokracia në  

                     kohë të trazuara; një qasje multidimensionale“ 

              Durrës/ Albania 

   Punimi i prezantuar        “Influenca socio-kulturore të dukurisë 

 së migrimit në shoqërinë shqiptare të  

pasviteve 90 „  

 

 

      13 Dhjetor 2013            Simpozium Shkencor “Probleme të didaktikës 

 së Shkencave“ 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane, 

Universiteti Fan S. Noli, Korçë 

 

  Punimi i prezantuar: “Vendi i sociologjisë në diskursin mbi didaktikën e 

 shkencave dhe roli i teorive sociale „ 

 

        19-20 Shtator 2014          International Conference on Social Sciences 

               Bucharest, Romania 

   Punimi i prezantuar       „Migration as a factor of cultural and sub- 

             cultural diversity- case of Korca city” 
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