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Prof.Dr.Halit SULOVARI 
 

 Lindur më 30.12.1946, në Kutalli, Berat 

 Arsimi i mesëm, 1960-1964,në Teknikumin Bujqësor Fier. 

 Arsimi i lartë, 1967-1972, në Fakultetin e Agronomisë, Institutin e Lartë 

Bujqësor Tiranë. 

 

 Në vitin 1975, specializim pasuniversitar tremujor, për drithrat, në Institutin 

e Lartë Bujqësor, Tiranë. 

 Në periudhën 1983-1984, specializim pasuniversitar njëvjeçar, në fushën e 

studimeve gjenetike e biokimike në bimën e grurit,në Institutin e drithrave, 

Roma, Itali. 

 Në vitin 1995, specializim dy mujor për teknikat e mikroshumëzimit,në 

Institutin e Frutikultures, Roma, Itali.  

 Në vitin 1995 specializim tre mujor në fushën e studimeve gjenetike në 

Universitetin e Bazilikatës, Potenza, Itali. 

 

 Në vitin 1987 fituar gradën “Doktor i shkencave” 

 Në vitin 1995 titullin Prof.as. 

 Në vitin 2003 titullin Prof. 

 

 Në periudhën 1972-1977, specialist në ekonomi bujqësore të rrethit Berat. 

 

 Ne vitin 1977, pedagog në katedrën e gjenetikës së bimëve, per lendën e 

gjenetikës, në  Fakultetin e Agronomisë, Institutin e Lartë Bujqësor. 

 Bashkëautor në grupin shkencor të përmirësimit gjenetik të grurit. 

 

 Në vitin 1992, përgjegjës i katedrës së gjenetikës së bimëve. 

 Në vitin 2000, përgjegjës i departamentit të Agronomisë. 

 Në vitin 2008, Drejtor i Qendrës së Resurseve Gjenetike të Universitetit 

Bujqësor të Tiranës 

 

 Lektor dhe hartues  programe mesimore të moduleve të: gjenetikës, 

përmirësimit gjenetik dhe prodhimit të farërave. 

 Autor i artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e 

përmirësimit gjenetik të bimëve, resurseve gjenetike, eksperimentimit 

shkencor bujqësor etj. 

 

 Ka udhehequr: doktoratura, mikroteza, projekte, tema diplome.  
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 Zotëron gjuhën italiane dhe frengjisht e rusisht për shfrytëzimin e literaturës. 

 Fusha prioritare dhe tematika e veprimtarisë kërkimore: përmirësimi 

gjenetik në bimën e grurit dhe resurset gjenetike te bimëve. 

 

 Në vitin 2015 në pension. 
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