
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIOGRAFIA 

 

 

 

Prof. dr. Arsim Bajrami, profesor ordinar, Anëtar korrespondent i Akademisë 

së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe Anëtar i rregullt iAkademisë 

Evropiane të Shkencave dhe të Arteve me seli ne Salzburg, u lind në fshatin 

Medvec të Lipjanit më 1960. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, të mesmen 

në Lipjan, kurse Fakultetin Juridik të Universiteti të Prishtinës e mbaroi per 3 

vite me sukses të shkëlqyeshëm. Ishte bursist i universitetit dhe mori çmimin 

“Student i dalluar”. Në vitin 1983 e dha provimin e jurisprudencës, ndërsa më 

1985 mori titullin magjistër i shkencave juridiko-kushtetuese duke mbrojtur 

temën “Gjyqësia kushtetuese e Kosovës”. Studimet e doktoratës dhe temën 

“Aspekti normativ i mëvetësisë së Kosovës në periudhën 1945-1994” e 

mbrojti në vitin 1996 dhe u promovua doktor i shkencave juridike. Në vitin 

1987 u rizgjodh asistent në Fakultetin Juridik, kurse u autorizua ligjërues në 

vitin 1991. U zgjodh docent menjëherë pas doktoratës. Në vitin 2000 u zgjodh 

profesor inordinar, kurse më 2004 profesor ordinar. Në dhjetor të vitit 2012 

prof. dr. Arsim Bajrami u zgjodh anëtar korrespondent i Akademisë së 

Shkencave dhe të Arteve të Kosovës,ndërsa në vitin 2015 është pranuar anëtar 

i rregullte i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Evropës. Dr. Arsim 

Bajrami filloi karrierën e tij në vitin 1984 si asistent praktikant në Fakultetin 

Juridik të Universitetit të Prishtinës për lëndët E drejta kushtetutese dhe 

Sistemi politik. Në vitin 1987 u zgjodh në thirrjen e asistentit në Fakultetin 

Juridik, kurse u autorizua ligjërues në vitin 1991. Në vitin 1996 u zgjodh 

docent menjëherë pas doktoratës. Në vitin 2000 u zgjodh profesor inordinar, 

kurse në vitin 2004 zgjidhet në thirrjen e profesorit ordinar. Në Fakultetin 

Juridik ka ligjëruar dhe është mësimëdhënës për lëndët: E drejta kushtetuese 

I dhe II,E drejta e Kosovës në tranzision,Mendimi juridik dhe politik, kurse në 

studimet posdiplomike ka ligjëruar lëndët Teoria dhe praktika parlamentare 

dhe Sistemi politik. Është ndër themeluesit e Departamentit të Shkencave 

Politike në Fakultetin Filozofik të UP-së, ku ka qenë i angazhuar në lëndët: 

Modelet e demokracisëdheParlamentarizmi dhe sistemi politik i Kosovës. Ka 



qenë i angazhuar edhe në Universitetin Shtetëror të Tetovës në lëndët: E drejta 

kushtetuese,kurse në Universitetin e Evropës Juglindore në po ashtu në Tetovë 

ka ligjëruar lëndët: E drejta parlamentare dhe Sistemi politik. Ka mentoruar 

mbi 30 kandidatë në procesin e doktoratës dhe mbi 100 në atë të 

magjistraturës. Ka ngritur dhe bashkëpunuar me mbi 15 asistentë të rinj në 

lëndët kushtetuese-juridike. Në vitin 2000 ka qenë mësimdhënës i lëndës 

Liritë dhe të drejtat e njeriut në programin për trajnimin e TMK-së në çështjet 

ligjore dhe politike, si dhe ka qenë pjesëmarrës në shumë konferenca dhe 

simpoziume shkencore, vendore, rajonale dhe ndërkombëtare. 

 

Kontributi profesional  dhe në shtetndërtim 

 

 Përveç angazhimeve akademike, prof. dr. Arsim Bajrami është 

angazhuar profesionalisht në disa aktivitete dhe procese të ndryshme. Më 7 

shtator 1990 mori pjesë në grupin punues për hartimin e Kushtetutës së 

Republikës së Kosovës, ndërsa në vitin 1991 në grupin punues për hartimin e 

amendamenteve të kësaj kushtetute, me të cilat Kosova u shpall Republikë pas 

referendumit gjithëpopullor. Ishte pjesëmarrës në grupin e ekspertëve 

kosovarë që punuan në hartimin e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë të 

vitit 1998. Në cilësinë e ekspertit ishte dhe pjesë e delegacionit kosovar në 

Konferencën e Rambujesë, ku dha kontribut të rëndësishëm në hartimin e 

tekstit të marrëveshjes së bashku me juristët amerikanë nga Departamenti i 

Shtetit të SHBA-së. Në vitin 2003 ishte kryetar i komisioni për hartimin e 

Rregullores së Kuvendit të Kosovës, Kryetar i komisionit për  përgatitjen e  

për Kornizën Kushtetuese të Vetëqeverisjes së Përkohshme 2001 si dhe 

kryetar i komisionit për hartimin e statutit të Universitetit të Prishtinës. Në 

tetor të vitit 2003 ishte promotor i Presidentit të SHBA-së Clinton me rastin e 

shpalljes së tij “Doctor Honoris Causa” i Universitetit të Prishtinës. 

Kontributin e tij drejt krijimit të shtetit të Kosovës e vazhdoi me udhëheqjen 

e grupit kushtetues në bisedimet për statusin përfundimtar të Kosovës në 

Vjenë. Në vitet 2001/2005 ka qenë prorektor për çështje akademike i 

Universiteti të Prishtinës. Ne vitin 2004 eshte zgjedhur Rektor iUniversiteti të 

Prishtinës   Në 2003 është angazhuar kryetar i Komisionit të Kuvendit të 

Kosovës për bashkëpunim në Tribunalin e Hagë. Në vitin 2003 ka qenë anëtar 

i Bordit të Konferencës së Rektorëve të Evropës Qendrore në Pragë dhe nga 

viti 2001 ka qenë anëtar i Bordit të Konfererncës së Rektorëve të Evropës 

Juglinore.  Dr. Bajrami ka, njëri ndër hartuesit e Kushtetutës së Republikës së 

Kosovës të vitit 2008 dhe themelues i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. Që 

nga fillimi i vitit 2011 ka udhëhequr procesin e ndryshimeve Kushtetuese në 

Republikën e Kosovës, që kishin për qëllim reformën kushtetuese dhe ligjore 

për përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Republikës së 

Kosovës. Në vitet 2001-2014 është deputet i Kuvendit të Republikës së 

Kosovës. Në vitin 2002 ka shërbyer si shef i Grupit Parlamentar në Kuvendin 

e Kosovës. Në vitin 2001 ka qenë kryetar i Komisionit për Çështje Legjislative 



dhe Gjyqësore. Në vitin 1999 ka shërbyer si zëvendësministërnë Ministrinë e 

Drejtësisë dhe këshilltar i Kabinetit të Kryeministrit të Qeverisë së 

Përkohshme të Kosovës. Në vitet 2007-2010 ka qenë Ministër i Ministrisë së 

Administratës Publike dhe në vitet 2014-2017 ka qenë Ministër i Ministrisë së 

Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Qeverinë e Republikës së Kosovës. 

 

 

Dekorimet dhe çmimet 

 

 Dr. Bajrami është nderuar me çmime të ndryshme, duke përfshirë në 

veçanti: 

Çmimin ‘’Sudent i dalluar’’nga Universiteti i Prishtinës në vitin 1982; 

Çmimin e nderit, titullin “Doctor Honoris Causa” nga Universiteti i 

Tetovës në vitin 2016; 

Çmimin special për kontribut të veçantë në edukim dhe shtetndërtim 

nga Instituti Ndërkombëtar për Studime të Lindjes së Mesme dhe Ballkanit 

(Ifimes), në Lublanë në vitin 2016; 

Çmimin e nderit për kontributin e tij të veçantë në Universitetin e 

Prishtinës gjatë viteve 2001-2005; 

Çmimin e nderit për kontributin nga Kolegji La Rouché në SHBA në 

vitin 2004; 

Çmimin për Drejtësinë "Heroi Sali Çekaj" në vitin 2013; 

Çmimin ‘’Mirënjohje Presidenciale’’ me rastin e 10-vjetorit të 

Pavarësisë së Kosovës’’ dhënë nga Presidenti Hashim Thaci më 2018; 

Çmimin  ‘’Ambassadors of Knowledge’’Titull nderi, Lublanë,2017; 

Çmimin e nderit nga Universiteti “Kadri Zeka”, Gjilan 2017; 

Çmimin e nderit nga Universiteti “Haxhi Zeka”, Pejë, 2017 dhe 

dhjetra çmimee dekorata të tjera në nivel kombëtar, rajonal dhe 

ndërkombëtar. 

 Dr. Bajrami jeton në Prishtinë, është i martuar dhe ka tre fëmijë. Flet 

rrjedhshëm gjuhën serbe dhe ka njohuri solide të gjuhës angleze.  

 

Libra universitarë, tekste, shkollore dhe monografi 

 

 1. E drejta kushtetuese II, tekst universitar, Prishtinë 1996; 

 2. Aspekte kushtetuese dhe politike të mëvetësisë së Kosovës, 

monografi, Prishtinë 1996;  

3. Aktet burimore kushtetuese dhe politike të shtetësisë së Kosovës, 

monografi në gjuhën shqipe dhe angleze, Prishtinë 1996; 

 4. Kosova-Political, International Law and Constitutional Argument, 

botim monografik, koautor me akademik Esat Stavilecin dhe dr. Blerim 

Rekën, Prishtinë 1996;  

5. Teoria dhe praktika parlamentare, tekst universitar, Prishtinë 1997; 



 6. Kushtetuta dhe të drejtat qytetare, tekst për shkollat e mesme, 

Prishtinë 1998; 

 7. Kushtetuta dhe të drejtat qytetare, botimi i dytë i zgjeruar, Prishtinë 

2001; 

 8. Bazat e së drejtës, koautor me dr. Mehdi Hetemin, Prishtinë 2002; 

 9. E drejta e Kosovës në tranzicion, tekst universitar, Prishtinë 2003;  

10. Modelet e demokracisë dhe sistemet krahasuese të qeverisjes, 

monografi, Prishtinë 2003;  

11. Demokracia parlamentare, tekst universitar, Prishtinë 2005;  

12. Draftimi i kushtetutës, tekst universitar, Prishtinë 2007;  

13. Parlamentarizmi, tekst universitar, Prishtinë 2010;  

14. Sistemi kushtetues i Republikës së Kosovës, tekst universitar, 

Prishtinë 2011; 

 15. Historia e konstitucionalizmit shqiptar 1912-2012 , ASHAK 

Prishtinë 2014; 

16. E drejta kushtetuese, tekst universitar, Prishtinë: 2018; 

17. Pozita kushtetuese dhe ligjore e pakicave kombëtare-aspekte 

krahasuese, bashkautor, Prishtine, 2014; 

18. SCUTARI L’AUTONOMIA STATUTARIA, bashkautor, botim 

ne gjuhen italiane, Romë, 2018; 

19. Imuniteti parlamentar-aspekte krahasuese, bashkautor, Prishtinë 

2014; 

20. Fjalor me terminologji kushtetuese dhe parlamentare, botim i 

ASHAK-ut, Prishtine, 2019. 

 

 

Pjesëmarrja në konferenca dhe simpoziume 

 

 – 1988 në Zagreb - Simpoziumi “Ndryshimet e Kushtetutës së RSFJ-

së”, ku mbrojti idenë e krijimit të Republikës së Kosovës me kumtesën “Disa 

aspekte lidhur me procedurën e ndryshimit kushtetues të RSFJ-së dhe asaj të 

Republikës së Serbisë”; 

 - 1997/98 në Sofje - Simpoziumi “Zgjedhja paqësore e konflikteve”; 

 - 1997 në Beograd - Simpoziumi “E drejta e vetëvendosjes-Aplikimet 

në Kosovë”, me kumtesën “Aspekti kushtetues-juridik i së drejtës së Kosovës 

për vetëvendosje”; 

 - 1990 në Kozencë, Kalabri të Italisë - Simpoziumi “Stati-Culture, 

nazioni, Europa e Balcani” me kumtesën “Le cause della crisi del Kosovo - 

prospettive di suluzione (Shkaqet e krizës në Kosovë - perspektivat dhe 

zgjidhjet)”;  

- 2000 në Los Anxhelos, ShBA - Projekti “Edukimi qytetar dhe 

demokracia”, anëtar i jurisë ndërkombëtare në garat finale nacionale të 

shkollave të mesme në Washington me temën “Kushtetuta dhe të drejtat 

qytetare”; 



 - 2001 në Washington DC, ShBA - Konferenca e Institutit Amerikan 

për Paqe, organizuar për deputetët e Kuvendit të Kosovës me temën “Sistemi 

i qeverisjes së mirë”;  

- 2001 në Roskild, Danimarkë - Projekti “Implementimi i Deklaratës 

së Bolonjës”, organizuar në Universitetin e Rosklidit;  

- 2001 në Berlin, Gjermani - Konferenca për krijimin e Zonës 

Evropiane për Arsim të Lartë; 

 - 2001 në Zurich, Zvicër - Projekti “Bashkëpunimi i universiteteve 

në zbatimin e Deklaratës së Bolonjës”;  

- 2003 në Arizona, ShBA - Qëndrim studimor njësemestral, 

bashkëmësimdhënës në Universitetin Shtetëror të Arizonës në kuadër të 

bashkëpunimit midis Universitetit të Prishtinës dhe ASU-së;  

- 2003 në Gjenevë, Zvicër - Konferenca “Governance and decisio-

making, in a democratic statuse”;  

- 2003 në Pragë - Konferenca e rektorëve të Evropës Qendrore të 

rajonit të Danubit me temën “Bashkëpunimi rajonal i universiteteve të 

Evropës Qendrore”;   

- Simpoziumi shkencor ndërkombëtar i bashkëorganizuar nga 

Fakulteti Juridik i Universitetit të Prishtinës dhe Fakulteti Juridik i 

Universitetit të Gracit (Austri), prezantim me punimin “Rezoluta 1244 dhe 

nevoja e definimit të statusit final të Kosovës”; 

- 2004 në SHBA  

- Simpoziumi shkencor me punimin “Statusi final i Kosovës – 

zgjidhje e nyjës gordiane” në Cikago-Kent of Law at the Illinois Institute of 

Technology, SHBA; 

 - 2005 në Brazil 

 – Në konferenca e rektorëve të botës; - 2012 në Prishtinë, Kosovë - 

Konferenca rajonale “Kompetencat dhe roli i presidentit në përcaktimin e 

modelit të qeverisjes në Republikë”; 

 - 2012 në Prishtinë, Kosovë - Konferenca “Pozita kushtetuese dhe 

juridike e pakicave në rajon dhe roli i saj drejt anëtarësimit në Bashkimin 

Evropian”.  

 

Punime shkencore dhe profesionale në bashkautorësi 

 

 1. Projeksioni i institucionalizimit të pushtetit shtetëror në Republikën e 

Kosovës”, grup autorësh, Vjetari, Prishtinë 1996;  

2. Problemet e realizimit të sistemit shumpartiak ne vendet e Evropës 

Juglindore, projekt hulumtues, grup autorësh, Instituti për hulumtime 

shkencore pranë Fondacionit Soros, Prishtinë, 1996;  

3. Concrete remarks about letter of so-called FRY to Comission for Human 

Rights of UN, projekt i dërguar OKB-së për gjendjen e arsimit në Kosovë në 

periudhën e okupimit, New York, 19.06.1996;  



4. Të pavërtetat serbe për Kosovën, projekt i realizuar nga grup autorësh në 

kuadër të Qendrës për studime ndërkombëtare në Prishtinë, 1997 

; 5. Pjesëmarrja e Kosovës në procesin e suksesionit në ish-Jugosllavi”, grup 

autorësh, Instituti Ekonomik i Prishtinës, 1998; 

 6. Projekt kushtetuta e re e Kosovës - akt drejt shtetformimit, grup autorësh, 

Kosova Law Review, Prishtinë 2000;  

7. Trajnimi ligjor i juristëve dhe prokurorëve të Kosovës, grup autorësh, 

OSBE, Prishtinë, 2001; 

 8. Manual për trajnimin kushtetues, koautor, Kosova Law Review, Prishtinë 

2001;  

9. Fjalor terminologjik juridik shqip-anglisht, grup autorësh, OSBE, Prishtinë, 

2003;  

10. Sistemi evropian i transferit të kredive ETC - sipas deklaratës së Bolonjës, 

grup autorësh, manual, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2003;  

11. Reformimi i Universitetit të Prishtinës sipas Deklaratës së Bolonjës, grup 

autorësh, Universiteti i Prishtinës, 2003;  

12. Kosova-studim monografik, grup autorësh, ASHAK, Prishtinë 2011;  

13. Argumentimi juridik-ndërkombëtar i pavarësisë së Kosovës në vendimin 

e GJND-së, dorëshkrim i përgatitur për botim, monografi, Prishtinë 2013;  

14. Imuniteti parlamentar, studim krahasues, grup autorësh, Prishtinë, 2013.  

 

Punime dhe artikuj shkencorë, kumtesa dhe publikime të tjera 

 1. Procedura para Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, përmbledhje punimesh, 

Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1986; 

 2. Gjyqësia kushtetuese në sistemin kushtetues të Jugosllavisë, Përparimi, nr. 

1-87, Prishtinë 1987; 

 3. Normativni aspekt autonomnosti SAP Kosova, E drejta, nr. 3-4-87, 

Prishtinë, 1987; 

 4. Kahet themelore të ndryshimeve kushtetuese, E drejta, nr. 1-2-87, 

Prishtinë, 1987;  

5. Funksioni kushtetues i KSA të Kosovës, Përparimi, nr. 37-88, Prishtinë, 

1988;  

6. Pozita kushtetuese e Gjykatës Kushtetuese të Jugosllavisë, Fakulteti 

Juridik, Prishtinë 1988;  

7. Neka aktuelna pitanja u vezi sa postupkom revizije Ustava SFRJ i Ustava 

SR Srbije, Naša zakonitost, nr. 5-88, Zagreb, 1988; 

 8. Ustavne promjene u jugoslovenskoj federaciji, Obeležja, nr. 5-88, 

Prishtinë, 1988;  

9. Pozita kushtetuese e Gjykatës Kushtetuese të Jugosllavisë, Fakulteti 

Juridik, Prishtinë, 1988; 

 10. Inicimi i procedurës pranë Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Buletini i 

Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, Prishtinë, 1988;  

11. Normativna funkcija SAP Kosova, Pravni život, nr.12-88, Beograd, 1988;  



12. Značajan doprinos javnoj raspravi o ustavnim promjena, Obeležja nr. 8-

88, Prishtinë, 1988; 

 13. Kontribut i rëndësishëm në teorinë dhe shkencën politike, vlerësim 

profesional i librit të mr. Ukshin Hotit “Filozofia politike e çështjes shqiptare”, 

përmbledhje punimesh, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1988;  

14. Marrëdhëniet midis Serbisë dhe Kosovës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 

1988; 

 15. Konferenca e Bujanit - aspektet e vetëvendosjes, Çështja shqiptare në 

Ballkan, Instituti i Historisë së Kosovës, Prishtinë, 1989; 16. Istorisko-pravna 

studija o autonomiji Kosova, Obeležja, nr.2-89, Prishtinë, 1989; 

 17. Le cause della crisi del Kosovo-prospettive di suluzione (Shkaqet e krizës 

në Kosovë -perspektivat dhe zgjidhjet), kumtesë në simpoziumin Stati-

Culture, nazioni, Europa e Balcani, botuar në Kozencë, 1994;  

18. Legjislacioni diskriminues i Serbisë në Kosovë, grup autorësh, Shoqata e 

Pavarur e Juristëve të Kosovës, Prishtinë 1994;  

19. Republika e Kosovës vullnet politik i popullit të saj, fejton në vazhdime, 

Bota e re, 1995; 

 20. Aktet burimore kushtetuese të shtetësisë së Kosovës”, Vjetari, Prishtinë 

1995; 

 21. Aspekti kushtetues i realizimit të së drejtës së vetëvendosjes së popullit 

shqiptar, përmbledhje punimesh, Fakulteti Juridik, Prishtinë 1995;  

22. Deklarata Kushtetuese dhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

vazhdimësi e luftës për afirmimin politik dhe kombëtar të popullit shqiptar, E 

drejta, nr. 1795, Prishtinë, 1995;  

23. Aspekti konstitucional i mëvetësisë së Kosovës në veprën e Gazmend 

Zajmit, E drejta, nr 1, 1996; 

 24. Argumentimi kushtetues-juridik i të drejtës së Kosovës në suksesion dhe 

vetëvendosje, Shoqata e Pavarur e Juristëve të Kosovës, Vjetari, Prishtinë, 

1996;  

25. Karakteristikat e përgjithshme të aktivitetit normativ të Kosovës në 

periudhën 1944-1994, E drejta, nr. 2, Prishtinë, 1996;  

26. Kundër qasjeve të njëanshme, polemikë me ish-presidentin jugosllav 

Borislav Jovic për masat okupuese të Serbisë në Kosovë, botim i veçantë, 

Komiteti i Helsinkit, Beograd 1996;  

27. Rrënimi i subjektivitetit kushtetues-politik të Kosovës dhe lindja e 

Republikës së Kosovës, monografi, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 1996; 28. 

Some deviations of facts about education in Kosova, Kosova Law Review, 

Prishtinë 1996;  

29. Botime dhe revista juridike, Vjetari, Prishtinë 1996; 

 30. Kontribut aspektit kushtetues juridik i jetësimit të Republikës së Kosovës, 

Vjetari, Prishtinë, 1996;  

31. Normative Constitutional and Political Acts by which Kosova was 

Determinded, Law Review, nr. 195. Stamboll, 1996;  



32. E drejta e vetëvendosjes - aplikimet në Kosovë, kumtesa “Aspekti 

kushtetues - juridik i së drejtës së Kosovës në vetëvendosje”, Beograd 1997; 

 33. Aspekti kushtetues dhe politik i raportit mazhorancë-minoritet në Kosovë, 

kumtesë e botuar në simpoziumin ndërkombëtar organizuar nga Këshilli i 

Evropës, Budapest, 22-25 maj 1997;  

34. Parlamenti si subjekt themelor i sistemit parlamentar”, E drejta, nr. 2, 

1997; 

 35. Measures be undertaken with the aim of state and constittional 
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Prof. Dr. Arsim Bajrami, ordinary professor, correspondent member of the 

Academy of Science and Arts on Kosovo. Was born on March 19, 1960 in the 

village Medvec of Lipjan. Elementary school finished in his hometown, high 

school in Lipjan and the Faculty of Law at the University of Pristina he 

finished with excellent success. During university studies he was scholarship 

holder of Nobel Laureate "distinguished student" of the University of Pristina. 

In 1983 he successfully completed the bar exam whereas in 1985 he gained 

the title Master of constitutional and legal sciences defending the master thesis 

entitled: "Kosovo's Constitutional Judiciary". Whereas, his PhD studies on 

“Normative Aspect of Independence of Kosovo in the period 1945-1994”, 

successfully defended in 1996 when he was promoted Doctor of legal 

sciences. In 1987 he was re-elected assistant at the Faculty of Law, and was 

appointed as lecturer in 1991. He was elected a docent shortly after his 

doctorate. In 2000 he was elected an associate professor, and in 2004 full 

professor. In December 2012, Prof. Dr. Arsim Bajrami was elected 

correspondent member of the Academy of Sciences and Arts of Kosovo. 

While, in 2015, he was accepted as a member of the Academy of Sciences and 

Arts of Europe. Dr. Arsim Bajram started his career in 1984 as an intern 

assistant at the Faculty of Law of the University of Prishtina for the following 

subjects: "Constitutional Law" and "Political System" cases. In 1987 he was 

elected assistant on call at the Faculty of Law, whereas in 1991 was authorized 

as a lecturer. In 1996 he was elected Assistant Professor, immediately after 

PhD. In 2000 he was elected Associate Professor, and in 2004 was elected 

ordinary Professor. In the Faculty of Law has lectured and is professor for 

subjects: Constitutional Law I and II, Kosovo Law on Transition and Legal 

and Political Thought, in postgraduate studies has lectured courses: Theory 

and Parliamentary Practice and Political System. It is one of the founders of 

the Department of Political Science at the Faculty of Philosophy of the 

University of Pristina, where he was engaged in the subjects: Models of 

democracy, Parliamentary and political system of Kosovo. There was 



formerly engaged at the State University of Tetovo as well, in the subjects: 

Constitutional Law, Political System, and in South East European University 

in Tetovo, in the subjects: parliamentary law and political system. He has 

supervised over 30 doctoral candidates in PhD process and over 100 

candidates in the Masters. Moreover, he has cooperated with over 15 young 

assistants in constitutional-juridical subjects. In 2000 have been teaching the 

course "Freedom and Human Rights" training program for KPC organized by 

“Finish Human Rights” and the Ministry of Foreign Affairs of Finland. 

Besides commitment in the country, he also lectured at the Central European 

University (CEU) in Budapest in 1997, has also lectured at the University of 

Calabria in Cosenza, Italy in 1999, a cycle of lectures at the University of 

Tirana in 2003, a cycle of lectures with co lecturers at Arizona State University 

in the U.S. in 2003 and has had presentations in the Dutch Parliament in 

Prague. In 1990-1996, he was the founder and a member of the Independent 

Association of Lawyers of Kosovo. On 1994-2000 was editor in chief of 

"Vjetari", edition of the Independent Association of Lawyers of Kosovo. In 

the years 1999/2003 was a member of the editorial board of the journal 

"Kosovo Law Review", an English edition of this association and also a board 

member of the scientific magazine "Vizione", a publication of Democratic 

Institute in the Republic of Macedonia. In the years 1996/98 and 1999/2000 

was a member of the Senate of the University of Pristina, in 1999/2001 Head 

of the Department of legal and administrative sciences at the Faculty of Law 

at the University of Pristina. In February 2004 has been honored with 

gratitude, by La Rouch College, Pitssbourgh (USA), for university 

cooperation and contribution to the internationalization of higher education in 

Kosovo. He is the founder and editor in chief of the scientific journal 

"Constitutio", specialized for constitutional and parliamentary issues. Since 

2012 is engaged in the Institute for Constitutional and Parliamentary Studies, 

an independent center of scientific research that is committed to contribute to 

the development of science in general and the parliamentary constitutional law 

in particular. It is one of the initiators and founders of the Association for 

Constitutional Law, the first of this format in the Albanian lands. Dr. Bajrami 

is author of university books and monographs in the field of constitutional law 

and political sciences and is author and co-author of some professional 

research papers on legal and political issues as well as participant in many 

scientific conferences and symposia, in national, regional and international 

level. Professional contribution Besides academic commitments, prof. Dr. 

Arsim Bajrami is professionally engaged in several activities and processes. 

On September 7, 1990 took part in the working group for drafting the 

Constitution of the Republic of Kosovo, while in 1991 in the working group 

for drafting amendments of the constitution, which declared Kosovo Republic 

after of all people referendum. He was participant in the group of Kosovar 

experts involved in the drafting of the Constitution of the Republic of Albania 

in 1998. As an expert was part of the Kosovar delegation as well, at the 



Rambouillet Conference, which made significant contributions in drafting the 

text of the agreement along with American lawyers from the U.S. State 

Department. In 2003 he was chairman of the committee for drafting the 

Regulation of the Assembly, participated in preparation of amendments to the 

Constitutional Framework for Provisional SelfGovernment and chairman of 

the committee to draft the charter of the University of Pristina. In October of 

2003 was the promoter of the U.S. President Clinton on the occasion of his 

declaration of "Doctor Honoris Causa" of Pristina University. His contribution 

to the creation of the state of Kosovo continued with the leadership of the 

constitutional group in Vienna in the talks on final status of Kosovo. Dr. 

Bajrami in 2005 served as Rector of the University of Prishtina. In 2001/2005 

he served as Vice Rector for Academic Affairs of the University of Prishtina. 

In 2003, he was engaged as the chair of Kosovo Assembly Committee for 

Cooperation with the Hague Tribunal. In 2003 he was member of the Board 

of the Conference of Rectors of Central Europe, Prague and since 2001 he has 

been a Member of the Board of Conference of Rectors of the South Eastern 

Europe. Prof. Bajrami has been involved in drafting the text of the 

Independence Declaration of the Republic of Kosovo, one of the drafters of 

the Constitution of the Republic of Kosovo in 2008 and founder of the 

Constitutional Court. Since the beginning of 2011, has led the Constitutional 

amendment process in the Republic of Kosovo, aimed at constitutional and 

legal reform for the end of international supervision of Kosovo's 

independence. In the years 2001/2014 is member of the Assembly of the 

Republic of Kosovo. In the years 2007/2010 has been Minister of Public 

Administration in the Government of the Republic of Kosovo. In 2005 he has 

been Rector of the University. In the years 2001/2005 has been rector for 

academic affairs of the University of Pristina. In 2003 he was engaged 

chairman of the Committee of the Assembly of Kosovo, on cooperation in the 

Hague Tribunal. In 2003 he was a member of the Board of the Conference of 

Rectors of Central Europe, Prague and, since 2001, has been a member of the 

Board of the Conference of Rectors of Southeastern Europe. In 2002 he served 

as chief of parliamentary group in the Assembly. In 2001 he was President of 

the Commission for legislative and judicial issues. In 1999 he served as deputy 

Minister of Justice and Advisor to the Cabinet of Prime Minister of the 

Provisional Government of Kosovo. Dr. Bajrami was honored with various 

awards, including in particular: Honorary Award, Doctor Honoris Causa from 

the University of Tetova in 2016, Special Award for Special Contribution to 

Education and State Building, International Institute for Middle East Studies 

and The Balkans (Ifimes), in Ljubljana in 2016. Honored price form students 

of the University of Prishtina, honor prize for his special contribution at the 

University of Prishtina during 2001-2005, honored for his contribution of 

Interuniversity from La Rouché in 2004, and the "Hero of Sali Çekaj" Award 

for Justice in 2013. Dr. Bajram lives in Pristina, he is married and has three 

children. He is fluent in Serbian and has solid knowledge of English language. 



arsim.bajrami@uni-pr.edu Participation in conferences and symposiums - 

Zagreb 1988 - Symposium "Amendments to the Constitution of the SFRY", 

where he defended the idea of the creation of the Republic of Kosovo in the 

paper "Some aspects regarding the procedure of constitutional amendment 

SFRY and the Republic of Serbia"; - 1997/98 in Sofia - Symposium "peaceful 

resolution of conflicts"; - 1997 in Belgrade - Symposium "The right of self-

determination - Applications in Kosovo", with the paper "constitutional-legal 

aspect of Kosovo's right to self-determination"; - 1990 in Cosenza, Calabria, 

Italy - Symposium "stati-Culture, nazioni, Europe e Balcani" the paper "Le 

cause della crisi del Kosovo - prospettive di suluzione (Causes of the Crisis in 

Kosovo - perspectives and solutions)"; - 2000 in Los Angeles, USA - The 

"Civic Education and Democracy", member of the international jury for the 

final competitions of the national high school in Washington, on the subject: 

"The Constitution and civil rights"; - 2001 in Washington DC, USA - 

Conference of American Institute for Peace, organized for deputies of the 

Assembly, with the topic: "System of good governance"; - 2001 in Roskild, 

Denmark - The project "Implementation of the Bologna Declaration," 

organized at the University of Rosklid; - 2001 in Berlin, Germany - 

Conference on the establishment of the European Area of Higher Education; 

- 2001 in Zurich, Switzerland - Project: "The cooperation of universities in the 

implementation of the Bologna Declaration"; - 2003 in Arizona, USA - Stand 

study for a semester, co-teachers at Arizona State University in the framework 

of cooperation between the University of Pristina and ASU; - 2003 in Geneva, 

Switzerland - Conference "Governance and Decision-making, in a Democratic 

status"; - 2003 Prague - Rectors' Conference of Central Europe of Danube 

region, with the topic "Regional cooperation of Central European 

universities"; -2003 Graz, Austria - International Scientific Symposium, co-

organized by the Faculty of Law of the University of Pristina and Law Faculty 

of the University of Graz (Austria), paper presentation on: "Resolution 1244 

and the need of defining the final status of Kosovo". - 2004 in the USA - 

scientific symposium the paper "Kosovo's final status – solution of gordian 

node" at Chicago-Kent of Law at the Illinois Institute of Technology, USA. - 

2005 Brazil - The Conference of Rectors of the world; - 2012 in Pristina, 

Kosovo - Regional Conference "Competence and the president's role in 

determining the model of governance in the Republic"; - 2012 in Pristina, 

Kosovo - Conference "constitutional and juridical position of minorities in the 

region and its role towards membership in the European Union". 
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 4. Kosovo-Political, International Law and Constitutional Argument, 

monographic publication, co-author with academic Esat Stavileci and Dr. 
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9. The right of Kosovo in transition,tekst universitar, Pristina, 2003; 10. 
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11. Parliamentary democracy, a university textbook, Pristina, 2005; 12. 
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of the Soros Foundation, Pristina, 1996; 

 3. Concrete remarks about letter of so-called FRY to Comission for Human 
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period of occupation, New York, 06.19.1996;  
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the Center for International Studies in Pristina, 1997;  

5. Kosovo's participation in the process of succession in the former 

Yugoslavia ", a group of authors, Pristina Economic Institute, 1998; 

 6. Draft of new constitution of Kosovo - act towards statehood, a group of 
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 7. Law training of jurists and prosecutors, a group of authors, OSCE, Pristina, 

2001; 

 8. Constitutional training manual, co-author, Kosovo Law Review, Pristina, 

2001; 

 9. Albanian – English legal dictionary, group of authors, OSCE, Pristina, 

2003; 

 10. European system of credit transfer ETC - according to the Bologna 

Declaration, a group of authors, manual, University of Prishtina, Prishtina, 

2003;  

11. Reforming the University of Prishtina by the Bologna Declaration, a group 

of authors, University of Pristina, 2003; 



 12. Kosovo-monographic study, a group of authors, KASA, Pristina, 2011; 

 13. The international-legal argumentation of the independence of Kosovo in 

the ICJ decision, manuscript prepared for publication, monographs, Pristina, 

2013; 4. Parliamentary immunity, comparative study, group of authors, 

Pristina, 2013.  
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3. The normative aspect of autonomy SAP Kosovo, Law, no. 3-4-87, Pristina, 

1987;  

4. Fundamental Directions of constitutional changes, Law, no. 1-2-87, 

Pristina, 1987;  

5. Constitutional function of SAP Kosovo, progress, no. 37-88, Pristina, 1988; 

 6. Constitutional position of the Constitutional Court of Yugoslavia, Law 

Faculty, Pristina, 1988;  

7. Some current issues in relation with the auditing procedure of the SFRY 

Constitution and the Constitution of the Republic of Serbia, our legitimacy, 

nr. 5-88, Zagreb, 1988; 
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assessment of Mr. Ukshin book, "The Political Philosophy of the Albanian 
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14. Relations between Serbia and Kosovo, Faculty of Law, Pristina, 1988;  

15. Bujan conference - aspects of self-determination, Albanian question in the 

Balkans, Institute of History of Kosovo, Pristina, 1989; 16. Historical and 

legal study on the autonomy of Kosovo, Landmarks, nr.2-89, Pristina, 1989;  

17. Le della crisi del Kosovo cause-prospettive know suluzione (Causes of the 
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Nazioni, Balcani Europe, published in Cosenza, 1994;  

18. Discriminatory legislation of Serbia in Kosovo, a group of authors, the 
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continuations, New World, 1995; 

 20. Constitutional acts of Kosovo statehood ", Yearbook, Pristina 1995;  

21. The constitutional aspect of the implementation of the right of self-

determination of the Albanian people, collection of papers, Faculty of Law, 

Pristina, 1995; 

 22. Constitutional Declaration and the Constitution of the Republic of 

Kosovo's, ongoing war for political and national affirmation of the Albanian 

people, Law, no. 1795, Pristina, 1995;  
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Zajmi, Law, No. 1, 1996; 

 24. Constitutional-legal argumentation of the self-determination and 
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Ohrid, 2003;  

49. Role of international management to conflict resolution. paper at the 

international conference "Solving the ethnic conflicts in the Bal 

kans", Pr 

ague 2003; 

 50. The shortcomings of Resolution 1244 of the UN, collection of papers, 
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61. The international administration and Kosovo independence, collection of 

papers, "Marin Barleti" University, Tirana, 2010;  

62. Constitutional system and Organization of judiciary, co-author with 
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Conference, Berlin 2013; 

 67. The constitutional and legal aspects of Kosovo's independence, the paper 

in the symposium organized by the Academy and the Institute of History at 

marking of 100 anniversary of Independence of Albania, collection of papers, 

Institute of History, Pristina,



 


	Çmimin  ‘’Ambassadors of Knowledge’’Titull nderi, Lublanë,2017;

