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Kombësia

shqiptar – i Kosovës

Datëlindja

10.02.1949 Prishtinë

Profesioni

Dr. sc. i shkencave juridike
Thirrja akademike prof. i rregullt (ordinar) pranë Fakultetit Juridik
Prishtinë, Universiteti i Prishtinës.
Kam diplomuar pranë Fakultetit Juridik në Prishtinë, viti 1971;
Kam dhënë provimin e Jurispodencës në Prishtinë, viti 1974;
Kam kryer punimin e magjistraturës në lëmin e shkencave juridike
Në Prishtinë, 1981;
Kam doktoruar në shkencat juridike në Prishtinë, viti 1999.

Përvojë pune

Në vitin 1971-1972 kam punuar në Elektroekonomi Prishtinë;
Prej vitit 1974 gjer më sot jam në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Juridik Prishtinë,si asistent, ligjërues e gjer te thirrja akademike prof. i rregullt. Ligjërojë lëndët: FILLET E SË DREJTËS, RETORIKË

Shkrimin dhe arsyetimin ligjor (programi Bachelor), FILOZOFINË E
SË DREJTËS dhe METODOLOGJINË E SË DREJTËS ME METODOLOGJ
INË HULUMTUESE (programi MASTER në Prishtinë dhe UEJL në Te
tovë). Në UEJL Tetovë kam ligjëruar edhe lëndën: Partitë Politike
bashkëkohore.
Pjesëmarrja në Konferenca
Studimore

Në Prishtinë lidhur me çështjen e Statusit të Kosovës dhe në Çikago,
Tiranë.

Ligjeratë jashtë Fakultetit

Tiranë, Tetovë.
Prishtinë herë pas here kam zhvilluar ligjëratë me gjykatësit dhe pr
okurorët e Kosovës – në Institutin Gjyqësor të Kosovës.

Edukimi juridik

Që nga viti 2005 kam udhëhequr kandidatë për të fituar titullin akademik, magjistër të shkencave dhe doktoratë, tani edhe në fitimin
e diplomës Master me dhjeta e më shumë sish.

Punimet shkencore

Punimet e mija janë të lidhura me elementin e shtet formimit –shtet
ndërtimit duke filluar nga gjuha dhe trajtimi i saj në ish federatën
Jugosllave gjer te temat lidhur me Statusin e Kosovës. Këto punime
janë të botuara kryesisht në revistën e fakultetit tonë E DREJTA dhe
në të përditshmet tona si edhe në Përmbledhjen e cila ka pasuar
pas përfundimit të Konferencës në Prishtinë dhe Çikago.

Librat universitar

Kam botuar monografinë time me titull: Partitë Politike shqiptare në
Kosovë (1989 -1998) dhe çështja e Kosovës, Prishtinë, 2001, libri universitar, FILLET E SË DREJTËS, tani botimi i IV, kam përkthyer librin Uv
od u pravo,prej autorir Dr.sc. R. Lukiq, viti 1986, i cili është përdorë si

si literaturë themelore për studentët e vitit të parë të studimeve në
Fakultetin Juridik, Universiteti Prishtinës, derisa ka dalë në shtyp libri im
në vitin 2004. Kam përkthyer dhe botuar librin Universitar nga autori
dr.sc. R. Lukiq: Metodologjia e së drejtës, viti 2012.
Në muajin Qershor viti 2011 kam shkruar: punimin me titull: “Dinjiteti i
Njeriut të sotëm”,botuar në revistën shkencore të Fakultetit Juridik Pri
shtinë, “E drejta” nr. 2, kam punuar punimin me titull: “Presidenti
dhe politika e jashtme – shqyrtime krahasimore, botuar në revistën
Constitucio” Prishtinë, 2012, kam botuar punimin me titull: “trajtimi i
komuniteteve jo shumicë, revista Constitucio, Prishtinë, 2012.
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Kompjuteri

Prishtinë, 30.03.2014
Prof.dr.sc. Osman Ismaili
Fakulteti Juridik – Prishtibnë,
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Gjuhë të nënës kam shqipen, komunikoj dhe shkruaj në gjuhën serbe,
kroate, komunikoj në gjuhën angleze dhe turke.

Punoj në Microsoft Word në mënyrë të shkëlqyer.

