
 
 

Ambasador Blerim Reka 

 

Blerim Reka është profesor universitar në Universitetin e Europës Juglindore, (UEJL). Ishte 
Kandidat për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Ambasador në BE, Bruksel dhe 
këshilltar diplomatik i Presidentit të Republikës së Kosovës. Ka këshilluar juridikisht 
Përfaqësuesin Special të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB Bernard Kouchner- si shef të UNMIK-
ut, dhe këshillon për çështjet e Ballkanit, Princin Michael të Lihtenshtajnit.  

Ishte ekspert kushtetues i angazhuar nga: OKB, për hartimin e “Kornizës Kushtetuese për 
Vetëqeverijen në Kosovë” (2001); dhe nga Kuvendi i Republikës së  Maqedonisë për hartimi e 
amendamenteve kushtetuese- konform Marrëveshjes Kornizë të Ohrit (2001). Ka dhënë 
shërbime të konsulencës juridike për: Bankën Botërore, Fondin Monetar Ndërkombëtar, OSBE, 
Këshillin e Europës, etj.   

Ka doktoruar në  të drejtën ndërkombëtare publike, në programin doktoral të Universitetit të 
Prishtinës dhe Universitetit të Gracit (Austri), ndërkaq studimet master në të drejtën civile dhe 
ekonomike i përfundoi në Fakultetin e Drejtësisë së Universitetit të Prishtinës, ku edhe kreu 
studimet baçelor në drejtësi.  

Ishte themelues dhe President i “Kosova Institute for Euro- Atlantic Integration”, (KIEAI) dhe 
kryeredaktor i revistave shkencore: “Euro- Atlantic Review”; dhe “Kosova Law Review“. Ishte 
Drejtor i gazetës “Rilindja”, Prishtinë dhe Nën-kryretar i Bordit të Drejtorëve të RTK.  

Ka disa specializime ndërkombëtare në universitete dhe institute të njohura ndërkombëtare si: 
University of South California (USC), në Los Angeles (Post- Doctoral Fulbright); në Harvard- John 
F. Kennedy School of Government; në Center for Applied Studies of International Negotiations, 
(CASIN) në Gjenevë; në Central European University (CEU) në Budapest, etj.  

Nga viti 2006 deri në vitin 2010, ka qenë Ambasador i Republikës së Maqedonisë në Bashkimin 
Evropain, gjatë të cilit mandat Republika e Maqedonisë, për të parën herë mori rekomandimin 
e parë pozitiv nga Komisioni Europian për fillimin e negoaciatave anëtarësuese me BE, (2009), 
kur fitoi regjimin e lirë- pa viza dhe akredimin për IPA fondet. 

Është anëtar i Këshillit për Integrimin në BE në Akademinë e Shkencave dhe Arteve të 
Maqedonisë si dhe ekspert për Kaptinën 24 të BE, në Konventën Nacionale për Integrimin e 
Maqedonisë në BE. 

Ishte Pro- Rektor për Hulumtime Shkencore dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në UEJL, Dekan i 
Fakultetit të Shkencave Politike dhe Administratës Publike dhe Dekan i Fakultetit Juridik në këtë 
universitet, si dhe profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës. 

Ka ligjeruar në Universitetin e: Bolonjës, Gracit, Genthit, Kalabrisë, Universitetin e Kalifornisë 
Jugore, Universitetin e Floridës Jugore, etj. 



Në Universitetin e Sorobonës, (Paris) dhe në Universitetin Katolik të Luvenit, (Luven) ka qenë 
anëtar i Komisionit për Mbrojtje të Doktorateve në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare 
dhe gjeopolitikës. 

Ishte redaktor i fushës juridike dhe politike në Fjalorin Enciklopedik të Akademisë së Shkencave 
dhe të Arteve të Kosovës. Është eskpert për Ballkanin, në Geopolitical Intelligence Services 
(GIS). 

Është autor i 19 librave në fushën e diplomacisë, të drejtës ndërkombëtare, të marrëdhënive 
ndërkombëtare dhe të drejtës së BE. Së shpejti, në SHBA i bothet libri i rradhës: “Balkans 
Geopolitics”. 

Pos gjuhës amtare shqipe; flet anglisht, frengjisht, maqedonisht dhe gjuhët sllave.  

Është i martuar dhe ka 3 fëmijë dhe 4 nipa e mbesa. 

 


