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Dr.sc. Sadik HAXHIU 

Lindi më 13. 11. 1964 në fshatin Gjylekarë (tani Skifteraj) 

komuna e Vitisë. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, 

ndërsa të mesmen në Viti dhe Gjilan. Studimet i kreu në 

Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës. Studimet 

pasuniversitare i vazhdoi po ashtu në Fakultetin Juridik në 

drejtimin Administrativo-Politik, të cilat i përfundoi në vitin 

1999, ndërsa me 09/01/2003 mbrojti temën e magjistraturës 

me titullin: Sistemi proporcional i zgjedhjeve – aspekte 

krahasuese dhe mori titullin shkencor: Magjistër i Shkencave 

Juridike.  

Në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin shtetëror të Bihaç-

it, në Republikën e Bosnje Hercegovinës, me 23 qershor 2012 ka mbrojtur tezat e Doktoratës me 

titull: «ULOGA IZBORNIH SISTEMA I POLITIČKE KULTURE NA KONSOLIDACIJI 

PARLAMENTARNE DEMOKRATIJE U POJEDINIM BALKANSKIM ZEMLJAMA“ dhe 

mori titullin shkencor: Doktor i Shkencave Jurdike. 

Në vitin 2004/2005 ka kryer kursin 9 mujor në Institutin Kosovar për Administratë Publike dhe 

ka marrë titullin ligjërues për legjislacion. 

 Ka kryer specializimin 6 mujor pasuniversitar në Akademinë Diplomatike në Tiranë në vitin 

2005 

 

Përvoja e punës në institucione shtetërore dhe pedagogjike:  

 

Në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin Juridik në vitin akademik 2002/2003 ligjëroi lëndën: 

,,Sistemi politik’’ 

Po ashtu në Universitetin e Tetovës, në Fakultetin Juridik në vitin akademik 2003/2004 bashkë 

me Prof. Dr. Arsim Bajramin ligjëroi lëndën ,,E Drejta Kushtetuese’’ 

Prej vitit akademik 2004/2005 në Departamentin e Shkencave politike në Kolegjin Universitar  

,,FAMA’’në Prishtinë ligjëron lëndën ,,E Drejta Kushtetuese’’,,Parlamentarizmi’’ “Sistemet 

Elektorale” “Vetëqeverisja Lokale’’. 

Prej vitit akademik 2006/2007 deri ne vitin 2009/2010 në Fakultetin e Edukimit, Universiteti i 

Prishtinës qendra në Gjilan, ligjëroi lëndët: Menaxhimi i shkollës dhe administrimi i kopshtit. 

Në marrëdhënie të rregullt pune :  

Prej 17 korrikut 1999 deri me 31 janar 2000 ishte Zëvendësministër i Ministrisë së Drejtësisë në 

Qeverinë e Përkohshme të Kosovës 

Me 30 prill 2002 u zgjodh Drejtor i Zyrës Ligjore në Ministrinë e Shërbimeve Publike 
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Me 04 /prill/ 2003 u zgjodh Drejtor i Departamentit të Shërbimeve të Regjistrimit në Ministrinë e 

Shërbimeve Publike ku punoi deri me 10 shkurt 2006 

 

Punime shkencore dhe profesionale: 

 

Ka të punuar dhe të botuara këto publikime nëpër revista dhe shtypin tjetër të kohës: 

1. A ka Komuna parlament, qeveri, ministri; revista “Lajmëtari” nr. 1/1993 

2. Konstituimi kuvendeve komunale në sistemin shumëpartiak me vështrim të posaçëm në 

Maqedoninë Perëndimore “Lajmëtari” nr. 2/1993 

3. Barazia e gjuhëve dhe shkrimit në administratë; deponuar në arkivin e drejtorisë së 

studimeve pasuniversitare të F. Juridik në Prishtinë 1997 

4. Sistemi proporcional i zgjedhjeve – aspekte krahasuese RTV ZIK 2004 

5. Sistemi proporcional i zgjedhjeve – lindja dhe zhvillimi; botuar në revistën shkencore “E 

drejta” Fakulteti Juridik, Prishtinë,  qershor 2007  

6. Sistemi proporcional i zgjedhjeve – aspekte krahasuese; punim i magjistraturës në 

dorëshkrim, i mbrojtur në Fakultetin Juridik të Prishtinës më 09/01/2003 

7. Librin, Sistemet Elektorale, Sadik Haxhiu – Prishtinë: Instituti i Statistikës ,,Rahmil 

Nuhiu.’’2007, faqe 222 

8. Roli i sistemeve zgjedhore në konsolidimin e demokracisë përfaqësuese, Gazeta 

Studentore – Horizonti Universitar, Kolegji Universitar “FAMA” 2010  

9. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe Vakumet e saj, botuar ne portalin “Albania 

Press.Com” 15 tetor 2010 si dhe ne portalin “Telegrafi” me 16 tetor 2010 

10. Fushata elektorale mediale, botuar ne portalin “Telegrafi” me 18. nëntor 2010 

11. Zgjedhjet dhe reformat zgjedhore në  Republikën e Kosovës, botuar në  portalin 

“Telegrafi” 12 qershor  2011 

12. Financimi i partive politike dhe fushatave elektorale, Revista shkencore shoqërore – 

ekonomike, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit – Pejë, nr. 2, 2010  

13. Në Konferencën shkencore regjionale të mbajtur me 3 dhe 4 qershor 2011 me titullin: 

“Regional Science Conference ëith International Participation” paraqiti dhe publikoi 

punimin shkencor ‘’Legal Vacuums and collizive norms in Leegislation Of Local 

Governmment of Republic of Kosovo’’  

14. Zgjedhjet dhe reformat zgjedhore në  Republikën e Kosovës, botuar në  portalin 

“Telegrafi” 12 qershor  2011 

15. Sistemi i kuotave gjinore për përfaqësimin e grave në organet vendimmarrëse, Revista 

shkencore shoqërore – ekonomike, Fakulteti i Shkencave të Aplikuara të Biznesit, Pejë, 

nr. 5, 2012  
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16. Roli i medieve gjatë fushatës elektorale, botuar në Revisten studimore për cështje 

juridiko-kushtetuese dhe parlamentare “Constitutio” Prishtinë 2012 

17. Demokracia përfaqësuese dhe parimet themelore të saj, Revista shkencore “Humanistica” 

nr.1, revistë e Kolegjit Universitar Humanistika Ferizaj, 2013,  f.24 

18. Modelet e administrimit zgjedhor, Revista shkencore “NORMA” kolegji universitar 

Gjilani 2012, nr. 1-2, faqe 183-199 

19. Përpjekjet e grave për të marrë pjesë në zgjedhje gjatë historisë, Revista e shkencave 

shoqerore "Vizione" nr. 19, IADC, Shkup 2013, faqe 151-161 

20. Mori pjesë në konferencën shkencore,  Konferenca e pestë vjetore e shkencës, java e 

shkencës 2013,Prishtinë, 16, 17 maj 2013 me punimin “Përfaqësimi i minioriteteve në 

organet përfaqësuese” 

21. Aktualisht ka në shtyp librin: Zgjedhejt, sistemet zgjedhore dhe proceset zgjedhore – 

aspekti juridik, politik dhe krahasues, financuar nga MASHT-i , faqe 506 

22. Po ashtu ka në shtyp tekstin tjeter universitar me titullin “ Sistemi Gjyqësor në 

Republiken e Kosovës’’  me bashkëautor Flamur Hysenin Dr. Sc. Cand.,  faqe 235 

 

  

 


