Barjam Yzeiraj
Ka mbaruar shkollën e mesme pedagogjike në Gjirokastër;
shkollën e lartë të Ministrisë së Punëve të Brëndshme, (dega
Polici) dhe Fakultetin e Drejtësise në Universitetin e Tiranës.
Eshtë drejtues i nivelit të lartë për Policinë dhe në fushën
akademike mban titullin shkencor “ Prof. Asoc. Dr.“.
Ka disa specializime, si : për “ Pedagogjinë me piksynime ”;
për arsimin e larte ne Nyrenberg te Gjermanise; “Policinë
gjyqësore” në Romë, “Analizën strategjike të krimit” në Athinë
dhe “Drejtues i nivelit të Larte ” në Tirane.
Eksperienca pune
Ka punuar drejtues në fushën e sigurisë, në :
a) Strukturat e Policisë së shtetit, si Zevëndës shef Policie në Kukës, Shef i Policisë në
Shkodër, Tiranë, si dhe në Drejtorine e Pergjitheshme të Policisë shtetit,
b) Ministrinë e Rendit publik, si Ministër i rendit publik në Qeverinë e stabilitetit (viti
1991); Zëvëndësministër (vitet 1998-2000) dhe këshilltar në (2013-2014),
Në fushën akademike ka punuar për disa vjet si pedagog, përgjegjës departamenti,
zëvëndës drejtor dhe drejtor i Akademisë së Policisë, dhe me pas pedagog në disa Shkolla
të larta universitare si Univeristeti “Luarasi”, “Marin Barleti”; “A. Moisiu” në Durrës;
dekan ne fakultetin e Drejtesise ne KU “Qiriazi” dhe tashme si drejtues i Departamentit te
Drejtesise ne UMB.
Aktiviteti studimor e shkencor
Në fushën e mësimdhënjes dhe studimeve është angazhuar për zhvillimin e të Drejtës së
Policisë e asaj Proçeduriale penale, Kriminologjisë aplikative, Politikës kundër krimit e
veçanarisht atij te organizuar, Penologjise e Viktimologjisë etj.
Ka referuar në disa Konferenca shkencore kombëtare e ndërkombëtare për problemet e
zhvillimit të Policisë së shtetit, arsimit policor dhe parandalimit e luftës kundër
kriminalitetit. Kontribut të veçantë ka dhënë për përgatitjen e legjislacionit të ri të
Policisë si dhe hartimin e programeve e strategjive të zhvillimit të këtij institucioni të
zbatimit të ligjit e sigurisë.
Eshtë autor i botimeve “ Ligji dhe Policia’’ dhe “ Manaxhimi i Policisë ”; manualeve
profesionale ’’E Drejta e Policisë’’ dhe ‘’Shërbimet e Policisë’’, i disa artikujve në
Revistën shkencore “ Kriminaliteti, Rendi dhe Policimi’’; bashkëautor në botimet “ ABC
e policimit ”, Guiden “Akademia e Policisë në Shqipëri ”, librin “ Policia dhe Qytetarët
”, strategjise se Rendit Publik, si dhe mjaft artikujve shkencore.
Në menyrë të vazhdushme është angazhuar në median e shkruar e atë televizive për
problemet e sigurisë, luftës kundër krimit dhe zhvillimit të standarteve të policimit.
eshte anëtar i Shoqatës ndërkombëtare të Shefave të Policisë - Washington (SHBA) prej
vitit 1999. Për kontributin e veçantë që ka dhënë në zhvillimin e arsimit policor në vitin
2003 është dekoruar me Medaljen " E artë të Shqiponjës ", nga Presidenti i Republikës.
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