Curriculum vitae
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Mbiemri:

Rusi

Datëlindja:

24.09.1978

Adresa:

Rr. “Irfan Tomini“,Njësia Bashkiake 5

Kombësia:

Shqiptare

Vendlindja:

Pogradec

Vendbanimi:

Tiranë

E-mail:
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Pozicioni i punës:

Pedagog i brendshëm pranë Departamentit të së Drejtës Civile
në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, prej muajit
nëntor 2005
Prej muajit Maj 2013—Qeshor 2016 zv/Dekan në Fakultetin e
Drejtësisë të UT-së

Prej Muajit Maj 2016 e në vazhdim anëtar i Senatit të UT-së

Arsimimi dhe Kualifikimi
Aktualisht

Në përfundim të procedurave për marrjen e titullit“Profesor“

2013

Titullin Shkencor „Profesor i Asociuar“ fituar në bazë të
dëshmisë datë 05.09.2013 të Universitetit të Tiranës

2010

Gradë Shkencore “Doktor“ në të drejtën civile mbrojtur me
disertacionin me temë “Pergjegjësia disiplinore në marrëdhëniet
juridike bashkëkohore të punës“ me vlerësimin pranë Fakultetit
të Drejtësisë, Universitetit i Tiranës.

2003-2005

Studime Pasuniversitare (Master Niveli i Dytë) në Fakultetin e
Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, pranë Departamentit të së
Drejtës Civile ,Mbrojtur mikroteza me teme „Aspekte edhe
probleme të përgjegjësisë disiplinore“.

1997-2001

Diplomuar me titullin Jurist në Fakultetin e Drejtësisë,
Universiteti i Tiranës

1993-1997

Shkolla e mesme të Gjuhëve të Huaja“ Asim Vokshi“, Tiranë

Karriera Profesionale

2005 – ne vazhdim

Pedagog i brendshëm pranë Departamentit të së Drejtës
Civile,Fakulteti i Drejtësisë,Universiteti i Tiranës.

2002-2005

Pedagog i jashtëm pranë Departamentit të së Drejtës Civile,
Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.

2001-2005

Jurist në Koorporatën Elektroenergjitike Shqiptare, Zona e
Shpërndarje Elektrike Tiranë.

2004 e në vazhdim

Angazhime te tjera:

Avokat me Nr. License 2311.

Anëtar i Komitetit Shqiptar të Birësimeve prej viti 2007

Pjesmarje
në projekte:
Ekspert ligjor në hartimin e akteve nënligjore të ligjit "Për barazine gjinore në
shoqëri" në bashkëpunim me Ministrine Punës Cështjeve Sociale e Shanseve të
Barabarta dhe UNDP Albania, viti 2008-2009.

Ekspert për hartimin e akteve nënligjore në lidhje me ligjin për ndihmën
ekonomike në bashkëpunim me Ministrinë Punës Cështjeve Sociale e Shanseve
të Barabarta dhe INIFEM, viti 2011
Lektor dhe hartuesi i materialeve prezantuese përgjatë trajnimeve për
„Trafikimin me qëllim shfrytëzimin në punë“ organizuar nga OSCE,Shqipëri,
viti 2012

Ekspert ligjor në hartimin e „Rregullores së brendshme për organizimin e
fuksionimin e shërbimeve të Kuvendit të Shqipërisë“ në bashkëpunim me
OSCE, Shqipëri, viti 2015

Ekspert (Konsulent) për hartimin e vlerësimin të funksionimit të zgjidhjeve
jashtë gjyqësisht të mosmarrëveshjeve individuale e kolektive të punës në
Shqipëri në bashkëpunim me Organizatën Ndërkombëtare të Punës, zyra e
Budapestit, Hungari, viti 2017.

Pjesmarje në konferenca shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare

1.Pjesmarje në konferencën shkencore ndërkombëtare, 10 Dhjetor 2010, “European
Economic Integration of Ëestern Balkan" të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë pranë
Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, në bashkëpunim me universitet e tjera vendase e të
huaja, punimi me temë“Employess free movement and labor market", Proceedings dhe
certifikata e pjesmarjes.
2.Pjesmarje në konferencën shkencore kombëtare të organizuar nga Departamenti e se
Drejtes Publike prane Fakultetit te Drejtësisë të Universitetit të Tiranës, i zhvilluar në Tiranë,
datë 27 Shkurt 2011, “Mekanizmat mbrojtjes te te drejtave te individeve ne kuader te procesit
te rregullt ligjor”, punimi me temë “Shkeljet e disiplinës në punë te kryera nga nëpunësit
civil”. Vertetimi i pjemarjes dhe Proceedings.
3.Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga Fakultetit I
Ekonomise të Universitetit të Tiranës, i zhvilluar në Prizren, datë 10-12 Mars 2011,
“Regional economy facing challenges of financial crisis”, punimi me temë “Termination of
employment as an exstreme of discipline procedure, in the light of convetion 158 of I.L.O”.
Proceedings dhe certifikata e pjesmarjes.
4.Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga Fakultetit I
Bisnesit I Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, i zhvilluar në Durres, datë 8-9 Prill
2011, “Economic policy and EU integration”, punimi me temë “Labor market in Albania”.
Proceedings dhe certifikata e pjesmarjes.

5.Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga Departamenti
Ekonomik I Universiteti “Eqerem Cabej” I Gjirokastres , datë 23-24 shtator 2011, “European
integration of See Countries-Challenges or reality”, punimi me temë “Eurepean integration

and employment challenges in the republic of Albania”. Proceedings dhe certifikata e
pjesmarjes.
6.Pjesmarje në konferencën shkencore ndërkombëtare, 4 Nentor 2011“Challenges of
sustainable tourism development 2011" të organizuar nga Fakulteti i Ekonomisë pranë
Universitetit “Luigj Gurakuqi” Shkodër, në bashkëpunim me universitet e tjera vendase e të
huaja, punimi me temë“The improvementof the tourism legal frame in Albania", Proceedings
dhe certifikata e pjesmarjes.
7. Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga Fakultetit I
shkencave Politike dhe I Ligjit, I Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, i zhvilluar në
Durres, datë 5 Nentor 2011, “The state,society and la:betëeen transition and consolidation”,
punimi me temë “The rights of chilren deprived of family environment in the spirit of the
international provisions”. Proceedings, certifikata e pjesmarjes dhe shkrimi.
8.Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga Instituti
shqiptar I Sociologjise, i zhvilluar në Tiranë, datë 21-22 Nentor 2011, “Education in
“turbulent times”-the Albanian case in European and global context”, punimi me temë “Union
functions ,tripartism and the social dialoge in Albania”, Proceedings dhe shkrimi.
9. Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga Fakultetit I
Edukimit,
I Universitetit “Aleksander Moisiu” Durres, i zhvilluar në Durres, date 2-3
Dhjetor 2011, “Development Problems of Childhood and adolescence in transitional
societies”, punimi me temë “On the concept of discrimination and gender equality at ëork”.
Proceedings dhe certifikata e pjesmarjes.
10. Pjesmarje në konferencën shkencore kombëtare të organizuar nga Departamenti i
se Drejtes Civile,Fakulteti I Drejtesise te Universitetit te Tiranes, zhvilluar me datë 12
Dhjetor 2011, “Zhvillimi dhe risi te se drejtes private”, punimi me temë “Parimet baze te
zhvillimit te legjislacionit mbi mbrojtjen e konsumatorit”.Vertetim pjesmarje,programin i
konferences dhe shkrimi.
11. Pjesmarje në konferencën shkencore të organizuar nga Departamenti i i
Psikologjise dhe Pedagogjise,Fakulteti I Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranes, zhvilluar
me
datë 12.12.2011,punimi me teme“Ndalimi i diskriminimit per
punesim dhe
profesionalizem( reference ndaj ligjeve te Bashkimit Europian)”.Botim Abstraktesh ,
programi i konferences dhe shkrimi.

12.Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga Universiteti
“Justiniani I” Tirane, i zhvilluar në Tirane, datë 20-21 Prill 2012,“Lo cviluppo delle scienze
penalistiche alle soglie del nuovo millennio”, punimi me temë “Li ruolo della legislazione
penale quale strumento nella lotta alla corruzione nel settore pubbliko”.Certifikata e
pjesmarjes, programi i konferences dhe shkrimi.
13. Pjesmarje në konferencën shkencore kombëtare të organizuar nga Albanian
Unversity, Tirane, zhvilluar me datë 8 maj 2012, “Legjislacioni shqiptar ne rrugen e
konsolidimit”, punimi me temë “Koncepte juridike ne lidhje me mbrojtjen e konsumatorit”.
Vertetim pjesmarje, programi i konferences dhe shkrimi.

14. Pjesmarje në konferencën shkencore nderkombëtare të organizuar nga
Departamenti i se Drejtes Civile,Fakulteti I Drejtesise te Universitetit te Tiranes, zhvilluar me
datë 10 Dhjetor 2012, “E Drejta private ne 100 vjet shtet”,punimi me teme“Ndalimi i punes se
detyruar”.Certifikate pjesmarje dhe shkrimi.
15. Pjesmarje në konferencën shkencore të organizuar nga Departamenti i i
Psikologjise dhe Pedagogjise,Fakulteti I Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranes, zhvilluar
me
datë 12.12.2011,punimi me teme“Ndalimi i diskriminimit per
punesim dhe
profesionalizem( reference ndaj ligjeve te Bashkimit Europian)”.Botim Abstraktesh ,
programi i konferences dhe shkrimi.

16.Pjesmarje ne Konferecen Shkencore Nderkombetare "Shteti juridik dhe
demokracia" organizuar nga Universiteti Shteteror i Tetoves, Maqedoni, ne Tetove
12.03.2014, referuar punimi me teme"aministrative and judical praktiss for the solution of the
greement of the consumer laë in Albania"
17.Pjesmarje ne Konferencen e Trete Shkencore Nderkombetare "Shteti, Shoqeria e
Drejta.Bashkepunimi rajonal" organizur nga Universiteti "Aleksander Moisiu " dhe "Albania
University" Tirane, me 23-24 maj 2014, referuar punime me teme"Approximation of
consumer protection legislotion ëith EU directices"
18.Pjesmarje ne Konferencen e Trete Shkencore Nderkombetare "Shteti, Shoqeria e
Drejta.Bashkepunimi rajonal" organizur nga Universiteti "Aleksander Moisiu " dhe "Albania
University" Tirane, me 23-24 maj 2014, referuar punime me teme"Pergjegjesia penale e
punonjesve te sherbimit civil"
19.Pjesmarrje ne KonferencenShkencore Nderkombetare” Tradition of the law and the
law in transition Social, Political and normativeproccesses in a comparative percpektive”
organizuar ngaFakulteti i Drejtesise i UT-se ne bashkepunim me fondacionin KonradAdenauer, 28-29 Prill 2016. Referimi me teme, “The Prohibition of Child Labour and the
protection of Young People at Work.

20.Pjesmarrje ne Konferencen Nderkombetare Sixth International Conference on
Humanities and Social Sciences “ Strengthening the Social Sciences to Help Solve Global
Problems ”, 10 Dhjetor 2016, London,Great Britain (UK).
Botime artikuj shkencore në revista shkencore të huaja
1.Artikulli shkencor “Marital property regimes under the albanian laës ”, autor i
vetem, në revistën “The Heritage” Nr. 5, viti 2011, ISSN 1857-7482, Botues Universiteti
Nderkombetar I Struges, Maqedoni.
2. Artikulli shkencor“The Albanian legal frameëork on non-discrimination and gender
equality in employment relationships”, autor i vetem,në revistën shkencore nderkombetare
“Academicus” Nr. V, viti 2012,ISSN 2079-3715, viti 2011.
3.Artikulli shkencor“The current employment situation in Albania ”autor i dyte,ne
rrevisten shkencore nderkombetare „Diritto E Diritto“,viti 2013 ,me faktor impakti,ISSN

1127-8579, reviste qe botohet nga Universiteti „Sapienza“ Rome.Vertetim i leshuar me date
15 Shkurt 2013 ,nga redaksia e revistes „Diritto E Diritto“ dhe shkrimi.
4. Artikulli shkencor“Equal Treatment in employment and occupation in terms of
important international legal instruments ”,ne revisten shkencore nderkombetare te
administrimit te rasteve,Vol 16,prill 2013 ,me faktor impakti,ISSN 1741-6264, reviste qe
botohet nga shtepia botuese Press UK 1. Hillside Gardens Darëen Lancashire,BB3 2NJ,UK
.Vertetim i leshuar me date 26 Shkurt 2013 ,nga redaksia e revistes International Journal of
Management Cases (IJMC) dhe shkrimi.
5.Botim shkencor ne revisten e huaj “Academic Journal of Interdisciplinary Studies”
Vol.5, No.1, March 2016.Punimi me teme”The role of Criminal Law as an Anti-corruption
Tool in the Public Sector”

6.Botim në revistën shkencore të huaj “Mediterranean Journal of Social Sciences”,
Vol.8, No.1, January, viti 2017, Romë, Itali.Artikulli “Employment policy and international
labour standards”
7.Botim në revistën shkencore të huaj “Journal of Educational and Social Research”,
Vol.7, No.2, May, viti 2017, Romë, Itali.Artikulli “Equality at Work and Discrimination in
Employment and Occupation”

Monografi
Monografi shkencore „ Pergjegjesia disiplinore ne marredheniet juridike te
punes“,autor i vetem, ne gjuhen shqipe, ISBN 978-9928-4045-3-4, botuar ne vitin 2011.
Gjuhe te Huaja
1.Spanjisht
2.Italisht
3.Anglisht

