BIOGRAFIA E PROF. DR BILJANA VANKOVSKA
Prof. dr. Biljana Vankovska është e lindur në Shkup në vitin 1959, në një familje
katëranëtarëshe, me një baba punëtor grafik (linotiper) dhe nënë amëvise. Arsimin fillor
dhe të mesëm (gjimnazin) e kreu me një sukses të shkelqyeshëm, si nxënëse e gjeneratës.
Fakultetin Juridik në Shkup (drejtimi politik-administrativ) e përfundoi në prill të vitit 1982,
për 3 vite e gjysëm, si studente e dytë më e mirë e gjeneratës. Ka magjistrtuar në vitin
1987, kurse ka doktoruar më vitin 1992 pranë Fakultetit Juridik në Shkup me temë për
rolin e ushtrisë në politikë.
Punësimin e parë e pati si praktikant gjyqësor në Gjykatën komunale Shkup I – në Shkup,
ku punoi prej gjatë viteve 1982-1983. Prej aty, në vitin 1983 kalon në Fakultetin Filozofik si
asistente e re për lëndët e nga fusha e politikës. Pas doktorimit, në vitin 1993 zgjidhet si
docent, ndërsa pesë vite më vonë si profesoreshë inordinere, e më pas dy herë (2003 dhe
2008) si profesoreshë e rregullt. Është anëtare e këshillit akademik për studime të
doktoraturës pranë Universitetit “Shën.Cirili dhe Metodi”.
Gjatë karierës së saj akademike, ka ligjeruar kryesisht në Institutin për Siguri, mbrojtje
dhe paqe, por ka mbuluar edhe lëndë edhe në Institutin për sociologjiu dhe Institutuin për
punë sociale. Është e angazhuar edhe në tre drejtimet e studimeve pas universitare të
Institutit për Siguri, mbrojtje dhe paqe (paqe dhe zhvillim, për siguri dhe mbrojtje) dhe në
Studimet Evropiane (pranë Institutit të sociologjisë). Gjatë karierës së sajë ka qenë
udhëheqëse e Institutit për mbrojtje (2000-2001) zëvendës udhëheqëse e Institutit për
mbrojtje (2006-2009), ndërsa nga tetori i vitit 2009 ushtron funksionin e udhëheqëses së
studimeve pas universitare për Paqë dhe zhvillim.
Prof. Vankovska është ligjerues edhe në Universitetin Evropian të Paqes (EPU) në
Shtadshlajning (Austri). Ka qenë mysafire si ligjerues në më shumë universitete në rajon
(Zagreb, Lubljanë, Beograd), por edhe më gjërë (Bradford – Britani e Madhe, Kolumbi –
Misuri, Truman, Dulut - Minesota).
Në periudhën e viteve 2001-2002 ka qenë bashkëpunëtore e lartë shkencore në Qenndrën
e Gjenevës për kontroll demokratik të forcave të armatosura. Në periudhën e viteve
1997-2000, disa herë ka qenë si hulumtuese e lartë –vizitues i Institutit për studime
paqësore të Kopenhagës (Copenhagen Peace Research Institute, COPRI). Ajo është
bashkëpunëtore në TFF (Transnational Foundation for Peace and Future Research), dhe
anëtare e rrjetit ndërkombëtar të hulumtuesve të paqes TRANSCEND. Nga viti 1998 është
e nominuar për Shpërblimin e Seulit për paqe (Seoul Peace Prize).
Si autore ka publikuar mbi njëqind publikime (libra, kapituj dhe shkrime shkencore), prej
të cilave pjesa më e madhe janë publikuar edhe jashtë vendit dhe në gjuhën angleze.
Është anëtare e këshillave redaktuese të më shumë revistave shkencore me renome
ndërkombëtare (International problems, Journal of International Relations and
Development, European Perspectives, Human Security, Res Militaris). Prof. Vankovska
ishte redaktorja e parë e revistës shkncore “Dialogjet e sigurisë”, që e boton Fakulteti
Filozofik (Instituti për siguri, mbrojtje dhe paqe).

Prof. Vankovska është aktive edhe në shumë shoqata ndërkombëtare shkencore, si IPSA,
ISA, IPRA, EuPRA, IUS on Armed Forces and Society, ERGOMAS.
Në opinion është e njohur si mysafire e shpeshtë e mediave të vendit dhe nga jashtë si
dhe komentuese e ngjarjeve aktuale politike dhe ndërkombëtare. Nga viti 2004 e gjer më
sot ka qenë kolumniste e rregullt e më shumë gazetave ditore (Dnevnik, Utrinski vesnik,
Vreme, Shpic, Nova Makedonija) si dhe të gazetave javore (Makedonsko sonce, Fokus).
Prof. Vankovska nuk ka qenë anëtare e asnjë partie politike, dhe nuk ka ushtruar funksion
publik ose politik.
Në periudhën e viteve 2004-2005 ka qenë nënkryetare e Lëvizjes qytetare të Maqedonisë.
Ka qenë aktive edhe në sektorin joqeveriatar, sidomos në Euroballkan (2003-2005),
ndërsa ka qenë edhe anëtare e Bordit të Komitetit Maqedonas të Helsinkut (2006-2007).
Në rrafshin rajonal, ajo është anëtare e Koalicionit REKOM, kurse në periudhën 2011-2014
ka ushtruar funksionin e inicuesit publik të Iniciativës për REKOM, qëllimi i së cilës është
themelimi i një Komisioni rajonal për konstatimin e fakteve për krimet e luftës dhe
lëndimeve të rënda në territorin e ish-Jugosllavisë (1991-2001).
Prof. Vankovska është aktive edhe në rrjetet sociale: në vitin 2008 u bë bloger, kurse nga
vitit 2010 është aktive edhe në Facebook.
Prof. Vankovska është nënë e tre vajzave në moshë 30, 26 dhe 19 vjet.

