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Prof. Asoc. Dr. Skerdian Kurti, nga muaji tetor 2008 e në vazhdim është pedagog efektiv pranë 

Departamentit të së Drejtes Penale, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës.  

Lëndët ku është angazhuar në mësimëdhënie janë: E drejta penale (pjesa e posaçme), Penologji – 

Kriminologji, Ekonomia dhe kriminaliteti, Politika penale evropiane dhe Drejtësia restauruese, 

Viktimologji. 

   

Në vitin 2015, me Vendimin nr. 51 datë 06.11.2015 të Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të 

Drejtësisë (UT) fiton titullin Profesor i Asociuar.  

Në vitin akademik 2008/2009 deri 2010/2011 ka ndjekur dhe ka përfunduar studimet e shkollës së 

doktoraturës (PHD), pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Pavisë (Itali) në “Drejtësia 

penale, drejtësia ndërkombëtare, dhe të drejtat themelore”.  

Në vitin akademik 2004/2005 deri në 2005/2006 ka përfunduar studimet e ciklit të dytë Master 

Shkencor Penal, pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Pavisë (Itali).  

Në vitin akademik 2001/2002 deri në 2003/2004 ka përfunduar studimet e ciklit të parë Bachelor në 

Shkencat Juridike, pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Pavisë (Itali).  

Në vitin akademik 1997/1998 deri në 2000/2001 ka përfunduar studimet për Financë në Fakultetin 

Ekonomik të Universitetit të Tiranës (sistemi i vjetër 4 vjeçar). 

Ka marrë pjesë në një sërë konferencash shkencore kombëtare dhe ndërkombëtare dhe ka botuar 

artikuj të ndryshëm në fushën e drejtësisë penale, kriminologjisë, krimit ekonomik, mbrojtjes së të 

drejtave të të dënuarve dhe ekzekutimit të vendimeve penale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:skerdian.kurti@fdut.edu.al


Prof. Assoc. Dr. Skerdian Kurti, is a full-time lecturer at the Department of Criminal Law, Faculty 

of Law, University of Tirana. In this regard, some of the courses where he is engaged are: Criminal 

Law; Criminology and Penology; Economics and Crime; European Criminal Policy and Restorative 

Justice; Victimology.  

  

In 2015, with Decision no. 51, dated 06.11.2015 of the Council of Professors of the Faculty of Law 

(University of Tirana), he obtained the Associate Professor title. 

From the academic year 2008-2009 until the academic year 2010-2011, he attended and completed 

his doctoral studies (Ph.D.) at the Faculty of Law of the University of Pavia (Italy) in “Criminal 

Justice, International Justice, and Fundamental Rights”. 

From the academic year 2004-2005 until the academic year 2005-2006, he completed his Master's 

studies in the field of Criminal Science at the Faculty of Law of the University of Pavia (Italy). 

From the academic year 2001-2002  until the academic year 2003-2004, he completed his Bachelor 

studies in Legal Sciences at the Faculty of Law of the University of Pavia (Italy). 

From the academic year 1997-1998 until the academic year 2000-2001, he completed his studies in 

Finance at the Faculty of Economics of the University of Tirana (according to the old Albanian 

system of higher education). 

He has participated in many national and international scientific conferences, and he has published 

various articles in the field of criminal justice, criminology, economic crime, protection of the rights 

of inmates, and execution of criminal decisions. 

 

 

 

 

 

 

 


