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Të nderuar pjesëmarrës, 

Kërkuesit shkencorë dhe përfaqësuesit e Fakultetit të Shkencave Natyrore të Universitetit të Tiranës 

kanë deklaruar disa herë nga ky panel bashkëpunimin e suksesshëm të këtij institucioni me 

Akademinë e Shkencave të Shqiperisë. Mjafton të përmendim faktin se një pjesë e instituteve 

shkencore të Akademisë së Shkencave që në vitet '70, si: Instituti i Fizikës Bërthamore dhe ai i 

Kërkimeve Biologjike, dolën nga katedrat e Fakultetit tonë. Edhe pas ndarjes, bashkëpunimi ishte i 

ngushtë për realizimin e disa projekteve kombëtare, rajonale dhe të Komisionit Europian si 

INTERREG II dhe III A me institucionet shkencore dhe universitetet e Rajonit të Puglias. 

Pas reformës së vitit 2007, me ardhjen e këtyre instituteve në Fakultetin tonë, jo vetëm nuk u 

ndërpre bashkëpunimi, por u legalizua me nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit Shkencor 

midis Akademisë së Shkencave dhe Universitetit të Tiranës. Ndër vite Akademia dhe Fakulteti kanë 

organizuar shumë botime cilësore të përbashkëta, disa konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare, 

promovime librash, forume, leksione të hapura etj. 

Në eventin e sotëm përshëndesim bashkëpunimin jo vetëm me Akademinë e Shkencave, por edhe 

me Institutin e Pemëtarisë dhe Lëndëve Drusore, Këshilli Kombëtar i Kërkimeve (CNR-IVALSA), Itali 

dhe me Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore, Vlorë; 

Nëpërmjet Akademisë së Shkencave, gjatë viteve 2011 – 2016, Departamenti i Bioteknologjisë, 

FSHN, UT ka pasur bashkëpunime të vazhdueshme me: a) Institutin e Virologjisë Bimore (CNR-IVV, 

Bari, Itali) dhe b) Institutin Agronomik Mesdhetar të Barit (CIHEAM, Bari) me qëllim aplikimin e 

teknikave të diagnostikës molekulare dhe të shëndetësimit të materialit bimor nga viruse dhe 

viroide. 

Konferenca e sotme organizohet si pjesë e Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë së 

Arsimit dhe Sportit (MASH) të Republikës së Shqipërisë dhe Këshillit Kombëtar të Kërkimeve (CNR), 

Itali, nga të cilat Akademia e Shkencave është Agjencia Ekzekutive dhe Departamenti i 

Bioteknologjisë, FSHN, UT është një ndër bashkëpunëtorët kryesorë. 

Në kuadër të këtij projekti është pasuruar laboratori i kulturave in vitro i Departamentit të 

Bioteknologjisë me bioreaktorin ElecTIS, një teknologji inovative në sistemin e zhytjes së 

përkohshme të materialeve bimore në sistem të lëngët dhe gjithashtu është trajnuar për një 

periudhe 1-javore në laboratorët e CNR-IVALSA, Itali, me qëllim implementimin e suksesshëm të këtij 

bioreaktori, kërkuesja shkencore dhe njëkohësisht pedagoge e ketij departamenti Prof. As. Valbona 

Sota. 

Deshioj të theksoj edhe një fakt tjetër pozitiv ku përvoja e fituar në projektin në fjalë ka shërbyer 

edhe në procesin mësimor të këtij departamenti për realizimin e shumë udhëheqjeve të temave të 

masterit shkencor. 

Së fundi, dëshiroj të përshëndes konferencën e sotme që do të mbyllet me Kartën drejtuar organeve 

kompetente, që duhet të zgjidhin problemet për mbarëvajtjen e e impementimit të teknologjive 

inovative në bujqësi dhe agroturizëm.  

I uroj komunitetit shkencor të pranishëm këtu sot punime të frytshme në këtë aktivitet shkencor. 


