
АГЕНДА

Регистрација

Воведно обраќање
Г-ѓа Александра Цветановска, Претседателка на МЗМП
Г-ѓа Искра Андреева, Советник за владеење на правото во 
Амбасадата на Кралството Холандија во Скопје

 
Г-дин Бобан Мисоски, продекан за настава на Правен факултет
“Јустинијан Први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
Г-ѓа Сејдефа Џафче, декан на Факултет за правни и политички науки 
на Американскиот универзитет на Европа 
Г-дин Горан Илиќ, декан на Правен факултет при Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ во Битола
Г-ѓа Олга Кошевалиска, декан на Правен факултет при Универзитет
“Гоце Делчев” во Штип
Претставник од Правен факултет при Универзитет на Југоисточна
Европа во Тетово (да потврди)

Отворена дискусија 

Кафе пауза 

 

10:45 – 11:00 

11:00 – 11:10 

11:10 – 11:50

11:50 – 12:30 

12:30 – 12:45 

Прв панел - “Правното образование во РСМ – перспективи и предизвици”
Модератор: Александра Цветановска, Претседателка на МЗМП



Младите правници како проактивни и креативни парнери во
процесот на надминување на одпределени проблеми и прашања
кои влијаат на поголема група на граѓани во нивната заедница  
  
Г-дин Симон Андов, координатор на локална иницијатива “И јас сум
дел”

Зајакнувањето на капацитетите на младите правници и нивниот
професионален развој преку Програмата за практикантска работа 

Г-ѓа Ана Василева, поранешен практикант во рамки на Програмата за
практикантска работа
Г-дин Игор Јадровски, Комисија за спречување и заштита од
дискриминација 

Промоција на списание “Правен фокус” 

Г-ѓа Jaсна Бачовска Недиќ, професор на Правен факултет “Јустинијан
Први” при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и член на
Уредувачкиот одбор на списание “Правен фокус” 
Г-ѓа Ивона Стојчевска, авторка на стручна статија “Еколошка правда
во РСМ – во потрага по здрава животна средина во контекст на
човековите права”

 Коктел 

12:45 – 12:55 

12:55 – 13:15 

13:15 – 13:40  

13:40

Втор панел - “Активно вклучување на младите во процесот на надминување на
невработливоста”. 
Модератор: Ангела Шумкоска, координатор на проект “Зајакнување  на
професионализмот, компетентноста и интегритетот на младите правници во
Северна Македонија” 


