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 VËNDI DHE DATA E
LINDJES

Elbasan (Shqipëri), më 10-01-1975

 ADRESA

Rruga Pjetër Budi, Pallati Nr.70, Shk.2/Ap. Nr.28 Tiranë,
Shqipëri.
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CEL. +355 (0) 6920 52152

 E-MAIL

besnik.cerekja@unitir.edu.al
besnik.cerekja@gmail.com

ARSIMIMI
 Në vitin 1993 marr Diplomën e pjekurisë pranë gjimnazit
“Kostandin Kristoforidhi” në Elbasan, me notë mesatare
9.7/10.
 Në vitin mësimor 2003-2004 diplomohem në Fakultetin e
Drejtësisë në Universitetin e Romës “La Sapienza”. Mbroj
temën me titull: “Masat personale të sigurisë” në lëndën e
Të Drejtës Procedurale Penale. Nota perfundimtare
93/110.
 Kurs kualifikimi (i çertifikuar) mbi “Të drejtën e
Emigracionit në Itali” organizuar nga Shoqëria
STRANIERIINITALIA.IT, mbajtur në Nëntor 2004.
 Gjatë vitit akademik 2004-2005, master mbi të “Drejtat e
të Miturve” pranë Universitetit të Romës “La Sapienza”.
Mbroj temën me titull: “Ndërmjetësimi në krimet e të
miturve”. Vlerësimi përfundimtar 110/110 me lavdërime.
 Maj 2013, marr Gradën Shkencore “Doktor Shkencash”
pranë Departamentit Penal në Fakultetin e Drejtësisë në
Universitetin e Tiranës.
 Prill 2015, marr Titullin Akademik “Prof.Asoc” në fushën
e së drejtës penalepranë Fakultetit të Drejtësisë të
Universitetit të Tiranës.

 Autor i disa referateve shkencore të mbajtura në
konferenca shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare, si
dhe i disa botimeve shkencore të publikuara në revista
shkencore brenda dhe jashtë vendit.

EKSPERIENCA PUNËSIMI
 Më datë 01.05.2004 filloj punë si asistent avokat në zyrën
avokatore të Av. Massimo Pisani në Romë (Studio Legale
“Pisani”, in Viale Parioli 12-Roma) me të cilën, që prej vitit
2003 kisha marrdhënie pune, lidhur me aktivitetin tim si
përkthyes.
 Në nëntor të vitit 2005 filloj punë si Asistent Pedagog, i
brendshëm, në Departamentin e të Drejtës Penale, në
Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës, pranë të
cilit vazhdoj të jap kontributin tim.
 Nga Janari i vitit 2006 deri në tetor të vitit 2008 kam
punuar si përkthyes zyrtar (i jashtëm) për gjuhën italiane,
pranë Ministrisë së Drejtësisë në Shqipëri.
 Në shkurt të vitit 2006 marr titullin për ushtrimin e
profesionit të avokatit në Shqipëri dhe që prej asaj
periudhe ushtroj profesionin e avokatit, duke përfaqësuar
në gjykim kryesisht çështje penale, civile, familjare dhe
tregtare. Që prej muajit janar 2014, marr të drejtën e
përfaqësimit në gjykim për të tre shkallët e gjykimit
 Mars 2012 – Qershor 2016, Zëvendës Dekan i Fakultetit të
Drejtësisë të Universitetit të Tiranës.

GJUHË TË HUAJA
 Njohje perfekte e gjuhës italiane dhe anglishte e nivelit
mesatar.

NJOHJE TË KOMPJUTERIT
 Njohje e mirë MS Windows 2010 e në vijim, Mac OS,
Internet, Email, Office 2007 e vijues.
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