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Nexhat Jashari studimet themelore i ka përfunduar me notën mesatare 8.80 dhe ka fituar titullin 

jurist i diplomuar në Fakultetin Juridik të UP-së, ku ka përfunduar edhe studimet e 

magjistraturës, drejtimi civilo-juridik, po në këtë fakultet. Studimet e doktoratës i ka përfunduar 

në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës në drejtimin civil. Ka kryer trajnime e aftësime 

të shumta  profesionale, vizita të shumta studimore në institucionet e Bashkimit Evropian dhe 

parlamentet nacionale të disa vendeve anëtare të BE-së, si dhe ka marrë pjesë në disa konferenca  

shkencore  ndërkombëtare.Me aktivitetet e tij nё fushën shkencore-hulumtuese ka dëshmuar 

aftësi tё larta profesionale me ç’rast ka botuar punime shkencore autoriale, me recensione 

ndërkombëtare nё disa revista dhe një  monografi si bashkautor, gjë ka dëshmuar pa dyshim 

aftësitë e tij në fushën e hulumtimeve shkencore. 
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