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 Artikuj në revista dhe periodike shkencorë brenda Jashari, Alda (2016) “Teaching and learning outcomes in higher education”, 



vendit (shqip dhe gjuhë të huaj) “Vjetari shkencor 2” FEF, (botim i veçantë i Buletinit Shkencor të Universitetit 

“Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, ISSN: 2078-7111, f. 11-20). 

Jashari, Alda (2014) “Analizë përqasëse e formës së brendshme të kompozitave 

shqipe me anglishten dhe gjuhë të tjera”, Universiteti “Fan S. Noli”, Buletini 
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Universitetit “Fan S. Noli”, Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, ISSN: 2078-
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ISSN: 2078-7111, f. 67-72 
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РИЛСИ” ФИЛОЛИГИЧСКИ ФАКУЛТЕТ, Вългария, ISSN 
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shekullit XXI, UEJL Tetovë-Shkup, Maqedoni, 21-22 prill, 2017 

Jashari Alda (2017)“Sinonimia leksikore si shprehje e realizimit të formës së 

brendshme” Konferenca e IX Shkencore Ndërkombëtare, Ulqin, Republika e Malit 
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policies, June 2016, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.  

Jashari Alda (2016)“Analizë strukturore-semantike e njësive eufemistike të shqipes 
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marrëdhëdhëniet e saj me gjuhët e tjera, Maj 2016, Prizren, Kosovë. 

Jashari Alda (2015)  “Contrastive analysis of the inner form of the Albanian and 

Bulgarian phraseological units” ,  Linguistics, History, Challenges, Perspectives, 

September 2015, South West University “Neofit Riskli”,  Blagoevgrad, Bulgaria. 

ISBN 978-954-00-00442, f.155-162 

Jashari Alda (2015) “Mendimi kritik dhe krijues ose filozofia e mësimdhënies së të 

ardhmes”,  International scientific journals, vëllimi 1 Prill 2015, Ulchinj, 



Montenegro, f. 444-449 

Jashari Alda (2015) The effects of alternative texts on test choice applied in 

elementary classes”, 4th  International multidisciplinary conference on integrating 

science in new global challenges,March 2015, Dubrovnik, Croatia, ISBN 978-

9928-4221-5-6, f.57-65 

Jashari Alda (2014) “Dictionary use by EFL university students. A study-case at 

Korca University”   International Conference on Social Sciences, September 2014, 

Bucharest, ISBN 978889091, f. 46-55  

Jashari Alda (2013) “A sociolinguistic analysis of albanian euphemisms”, 

Sociolinguistic studies II, Prospects and state of today’s sociolinguistics ,Tetovë, 

nëntor 2013. ISBN: 978-608-4503-92-7, f. 61-67 

Jashari Alda (2013) “Comprehension and interpretation of English and Albanian 

fixed expressions”, 30 International Conference on Human and Social Sciences 

ICHSS, September, 20-22, 2013, Rome, Italy, f. 93-100 

Jashari Alda(2013) “Zhvillimi i leksikut të gjuhës shqipe dhe sfidat e tij në përballje 

me fjalët dhe shprehjet e huaja”, Konferenca ndërkombëtare “Ballkani midis 

lindjes dhe perëndimit”, Prizren, qershor 2013. 

Jashari Alda (2013) “Dialectical synonyms as a clear evidence of the inner form of 

the language as a reflection of people’s inner world and national spirit”, The 1st 

International Conference “Research and education-challenges toward the future”, 

Shkodra, 24-25 May 2013, 

Jashari Alda (2012) “Probleme të karakterit shkencor dhe pedagogjik në termat 

gjuhësorë që përdoren në tekstet e gjuhës në arsimin parauniversitar”, Konferenca 

shkencore ndërkombëtare “Terminologjia në shkencat e ligjërimit”, Elbasan 13 

mars 2012, ISBN: 978-9928-115-35-5, f. 75-82 

Jashari Alda (2011) “Kompozitat e krijuara nga Hafiz Ali Korça si mjete të 

mjeshtërisë së përkthimit”, Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Hafi Ali 

Korça-55 vjet pas”, Korçë, 21-22 dhjetor 2011, ISBN: 978-9989-58-483-1, f. 69-76 

Jashari A. (2011)” Mendësia dhe shpirti i popullit përmes leksikut dhe 

frazeologjisë në veprën e Dritëro Agollit”, Konferenca shkencore ndërkombëtare 

“Dritëro Agolli-personalitet i shquar i letërsisë dhe i kulturës shqiptare”, 

Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër, tetor 2011. ISSN 2226-082X, f. 379-390 



 

 
 Pjesëmarrje si moderator në aktivitete shkencore 

ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) 
 

 Pjesëmarrje në aktivitete shkencore 
ndërkombëtare (seminare, kongrese, konferenca) si 
Drejtues shkencor ose anetar i bordit drejtues 
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 VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT  NDËRKOMBËTAR 

SI KËRKUES SHKENCOR 
 

  

International, adminsitrative and teaching staff, Erasmus+ KA107 project 2016-

1ESO1-KA107-024540, Vigo, Spain, Qershor 2018 
 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-
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