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Nën kujdesin e Prof. Dr. Anila PAPARISTO 
Zv/Rektor UT 

 

 

Lektor  

Sylvain CUVELIER 
Vice president Flemish Entomological Society – Belgium 

 

Laurian PARMENTIER 
Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University 

 

Cili është subjekti Trainimit? 

 

Në kuadër të bashkëpunimit evropian, rritjes së kapaciteve për pjesëmarrje në Projektet 

Ndërkombëtare kërkimore, rihapjes së Programeve të Doktoraturës, përvetësimit të teknikave 

bashkëkohore laboratorike në funksion të rritjes së kërkimit dhe mësimdhënies për kërkues të 

Universiteteve dhe Institucioneve kërkimore, studentëve të ciklit të parë të dytë dhe të tretë, dhe 

të interesuar të tjerë,, organizohet në bashkëpunim me Flemish Entomological Society nga 

Belgjika trainimi shkencor mbi: 

 teknikat laboratorike të determinit mikroskopik insekteve të Rendit Lepidoptera (Flutura),  

 metodikave të diseksionit të organeve gjenitale për përcaktime taksonomike,  

 krijimit të koleksioneve të tyre, përdorimit ADN - barkod 

 

   

https://biblio.ugent.be/organization/LA
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Kush janë kompetencat që fitohen? 

Në fund të këtij kursi trajnues nga kërkuesit belgë të Fluturave, pjesëmarësit do të përvetësojnë 

metodika për tʹi përdorur në kërkimet e tyre në fushën e studimeve entomologjike, si dhe do të 

aftësohen dhe krijojnë kompetenca për tʹi përdorur njohuritë e përftura në mënyrë të pavarur, dhe 

krijuar mundësinë që tʹi transmentojnë ato në studentët apo kolegët e grupeve kërkimore. 

Kush mund të regjistrohet ? 

 Personel akademik i angazhuar në mësimdhënie dhe kërkim shkencor faunistik në  

Universitet Shqiptare dhe të trojeve shqipfolëse (Prishtinë, Tetovë, etj) 

 Studentë të regjistruar, ose kandidatë aplikues për studimet e Ciklit të Doktoraturës në  

drejtimin Biologji e Ruatjes 

 Studentë Ciklit Bachelor Biologji me interes studimet faunistike, Ciklit Master Shkencor  

Biologji Mjedisi, Master Shkencor Mësuesi Biologji AML, etj 

 Personel ndihmës akademik i angazhuar në mësimdhënien dhe praktikat faunistike 

 

Si mund të regjistrohemi? 

Nëse jeni të përfshirë në një nga kategoritë e mësipërme, kontaktoni për tu regjistruar me subjekt: 

emër.mbiemër_TrainimiFlutuava, arsyen e pjesëmarrjes, në adresën: anila.paparisto@yahoo.com 

 

Ku organizohet?  

Trainimi do të organizohet ne mjediset e: 

1. Laboratori Zoologji Invertebrore (Departamenti Biologji, FSHN – Godina A, Kati 4-të) 

2. Vizitë njohëse dhe metodike Salla eksponantëve Insekteve (Muzeu Shkencave Natyrës 

FSHN) 

 

*Në fund të trajnimit pjesëmarësit do të pajisen me Certifikatë 
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