CURRICULUM VITAE
1. Mbiemri:

Sadikaj

2. Emri:

Beqir

3. Nacionaliteti:

Shqiptar

4. Shtetësia:

Kosovar

5. Data e Lindjes:

04.07.1954

6. Gjinia:

Mashkull

Rr. “Qamil Bala”, 12/14. Prishtinë, 10000
7. Detajet kontaktuese:
Email: beqir.sadikaj@uni-pr.edu, beqirsadikaj7@hotmail.com
Tel: +377 (0) 44 116 966
8. Niveli Arsimor:
Institucioni: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik
Data e diplomimit: 1976-1977
Diploma : Profesor i Sociologjisë
Institucioni: Universiteti i Zagrebit, Fakulteti Filozofik
Data e diplomimit: 14.01.1986
Diploma/ Magjistratura : Magjistër i shkencave
Institucioni: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Filozofik, Katedra FilozofiSociologji
Data e diplomimit: 2000
Diploma/ Doktorata : Doktor i shkencave
9. Titulli akademik:
Prof.dr (Profesor i rregullt)
Institucioni: Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik
Data e zgjedhjes:
10. Krijimtaria shkencore / Publikimet
1. Natyra e konflikteve shoqërore në shoqërinë vetëqeverisëse, Përmbledhje Punimesh të
Fakultetit Juridik, Prishtinë 1986
2.

Jeta dhe veprimtaria e prof.dr.Hajredin Hoxhës (1926-1987), “E Drejta” nr.1-2, 1987.

3.

Bibliografia e punimeve shkencore të prof.dr.Hajredin Hoxhës, “E Drejta” nr.1-2, 1987.

4.

Shkaqet e migrimit të Rinisë fshat-qytet në Kosovë, “E Drejta”, nr.2/97.

5. Aspekte të përkufizimit të kategorisë sociale fshatarë-punëtorë, “E Drejta”, nr.4/97.
6. Shfrytëzimi i kohës së lirë nga disa kategori shoqërore, botuar në “Vjetari 2000” Revistë
e Shoqatës së Juristëve të Kosovës.
7. Tekst me vlerë të veçantë, “Sociologjia” e prof.dr.Gjergj Rrapit, “E Drejta”, nr. 1-2/1998.

8. Shkaqet që ndikojnë në paraqitjen e ekonomive të përziera familjare e të fshatarëvepunëtorë, “E Drejta”, nr. 1-4/2000.
9. Origjina e ekonomive të përziera familjare dhe fshatarëve-punëtorë në Kosovë, “E
Drejta”, nr.1-4/2001.
10. Pse fshatarët punëtorë i ruajnë pronat e tyre, “E Drejta”, nr.1-2/2002.
11. Trafikimi i femrave në Kosovë si formë e krimit të organizuar, kumtesë e mbajtur në
Konferencën ndërkombëtare, më 12 dhe 13 dhjetor 2002, në Tiranë, organizuar nga
Qendra Kërkimore Studimore për Krimin e Organizuar, dhe botuar në tekstin: “Gjendja e
krimit të organizuar në Shqipëri, Kosovë, Mal të Zi, Maqedoni, si dhe problemet që
lidhen me të” (Tiranë, 2002).
12. Të drejtat e studentëve kosovarë në mes infrastrukturës ligjore dhe realitetit shoqëror
(bashkautor me prof.dr.Enver Hasanin), “E Drejta”, nr.1-2/2003.
13. Shpërndarja territoriale e fshatarëve punëtorë në Kosovë, “E Drejta”, nr.3/2003.
14. Motivet që ndikojnë te fshatarët punëtorë për t’u marrë me aktivitete të dyanshme, “E
Drejta”, nr. 1/2004.
15. Monografia “Fshatarët punëtorë në Kosovë deri në vitin 1990”, Prishtinë, 2004.
16. Shkaqet që kanë ndikuar në paraqitjen e trafikimit dhe prostitucionit në Kosovë, “E
Drejta”, nr.1-4/2009.
17. Causes That Have Influenced Appearance of Trafficking and Prostitution in Kosovo,
Ëays of Deceist of Victims and Their Submission into Slavery, në Revistën “Beiträge zur
ökonomischen und gesellschaftlichen Situation” Ëien, Dezember 2009.
18. The characteristics of prostitution in kosovo: a sociological analysis, në Revistën “
” Romë, 25.03.2010. http://www.diritto.it/.
19. Sociologjia e së drejtës (tekst universitar), Prishtinë 2010.

11. Përvoja e punës:
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

01.09.2012Prishtinë
Këshilli Drejtues i Universitetit të Prishtinës
Anëtar (nga UP)
I angazhuar së bashku më anëtarët e tjerë të Këshillit në
mbikëqyrjen e punëve të Universitetit në përgjithësi, monitorimin e
çështjeve që kanë të bëjnë me të gjitha vendimet në lidhje me
çështjet financiare (buxheti, personeli, infrastruktura), në mënyrë që
të sigurojë kushte të përshtatshme për veprimtarinë e qëndrueshme
të Universitetit në përputhje me obligimet e tij dhe më qëllim të
funksionimit efektiv dhe institucional të UP-së.

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

12. Arsimimi dhe trajnimet:
Data:
Kualifikimi i arritur:
Temat kryesore/shkathtësitë
profesionale të arritura:
Organizuar nga: emri i
institucionit:

01.09.1979 Prishtinë
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik
Profesor
Angazhimi në procesin mësimor në përgjithësi, duke përfshirë
mbajtjen e ligjëratave, ushtrimeve, kolekfiumeve, provimeve, etj.
01.09.2002-01.09.2006(Dekan), 01.09.1998-01.09.2002 (Prodekan)
Prishtinë
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik
Dekan
Menaxhimi i punëve që kanë të bëjnë me Fakultetin Juridik në
përgjithësi, angazhimi konkret në thëllimin e bashkëpunimit në mes
të Fakultetit Juridik të Prishtinës dhe fakulteteve tjera juridike, si me
Fakultetin Juridik të Gracit në Austri, të Utrecht-it në Holandë, të
Chicago-s dhe Pittsburgh-ut në SHBA, bashkëpunime këto të cilat
kanë rezultuar me nënshkrimin e memorandumeve të bashkëpunimit
në korrik të vitit 2003. Poashtu gjatë mandatit dy vjeçar është arritur
janë organizuar dy simpoziume shkencore ndërkombëtare.
Simpoziumi i parë është mbajtur në Prishtinë me 11 dhe 12 korrik
2003, në bashkëpunimin me Fakultetin Juridik të Gracit, me temën:
“Pozita juridike-politike e Kosovës sipas Rezolutës 1244 të KS të
OKB-së: Gjendja dhe perspektiva”. Simpoziumi i dytë është
bashkëorganizuar nga Fakulteti Juridik i Prishtinës dhe Fakulteti
Juridik i Chicago-Kent-it në SHBA dhe Fakulteti Juridik i Gracit, i
cili është mbajtur me 16 dhe 17 prill në Chicago, me temën: “Statusi
final i Kosovës: zgjidhja e nyjës gordiane”.
01.03.2005-30.12.2005
Prishtinë
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik
Kryetar i Senatit të Universitetit të Prishtinës
Kryesimi i Senatit të Universitetit të Prishtinës në çështjet të
përgjithshme strategjike që lidhen me kërkime, studime,
mësimdhënie dhe kurset në Universitet, duke përfshirë: Kriteret për
pranimin e studentëve; miratimin e propozimeve nga Këshilli i
Fakultetit për zgjedhjen dhe avancimin e personelit akademik, etj.

Niveli kombëtar dhe
ndërkombëtar i kualifikimit:

Data:
Kualifikimi i arritur:
Temat kryesore/shkathtësitë
profesionale të arritura:
Organizuar nga: emri i
institucionit:
Niveli kombëtar dhe
ndërkombëtar i kualifikimit:

13. Informata shtesë:
Shkathtësitë organizative dhe I aftë dhe i gatshëm për t’i përballuar punës në presion, aftësi të
kompetencat: mira komunikuese, kreativitet dhe qasje analitike në punë, aplikimi
i raporteve të mira kolegjiale, etj.
Shkathtësitë kompjuterike dhe Sistemi Operativ Windows XP; Microsoft Office-i (Microsoft
kompetencat: Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point.
Shkathtësitë të gjuhës: (1 deri 5: 1vlerësimi më i ulët - 5 fluent)
Gjuha
Konverzimi
Shkrimi
Leximi
Angleze
Serbe
Shpërblimet dhe
anëtarësimet:

3
5

3
5

3
5

