ПОВИК ЗА УЧЕСНИЦИ

ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО
на тема:
„Говор на омраза, криминал од омраза и други современи облици на
криминалитет“
Охрид, 17-23 септември 2017 година

Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) во соработка со Универзитетот
“Гоце Делчев” – Штип, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и Универзитетот на
Југоисточна Европа, со поддршка од Мисијата на ОБСЕ во Скопје, распишуваат повик за
учество на Охридската школа на природно право на тема „Говор на омраза,
криминал од омраза и други современи облици на криминалитет“.
Главна цел на школата е проширување на знаењата низ заемно истражувачко искуство на
студенти на втор и трет циклус на правни студии и нивните професори и ментори, во
полето на кривично-правната област низ интегралистички пристап. Школата воедно се
стреми да ја подигне свеста на учесниците за појавите и ефектите од говор на омраза и
криминал од омраза, како и за користа од етничката, јазичната и религиозната различност
за самото општество.
Цели на летната школа:
-

-

-

Проширување на знаењата низ заемно истражувачко искуство на студенти на втор
и трет циклус на правни студии и нивните професори и ментори, во различни
подрачја на правото низ интегралистички пристап, кој ги спојува: универзалните
начела и стандарди на човековите права; водечките идеи и вредности на правото;
вредностите на демократијата и владеењето на правото и правдата; позитивното
право; примената на правото во практиката; и правдата што со своите пресуди ја
делат судовите во судската практика.
Запознавање и развој на искуствата на студентите на мастер и докторски студии и
професорите од правните факултети во државата и од регионот, низ заедничка
континуирана колективна работа.
Разгледување на можности за соработка на заеднички проекти на теми на кои
студентите и докторандите студираат и работат.
Верификација на стекнатите знаења со соодветни сертификати и дипломи кои ќе
бидат клучни во номенклатурата на соодветни дипломи што се стекнуваат во
високото образование.

Целна група –студенти на постдипломски студии (втор циклус на студии) и студенти на
докторски студии (трет циклус на студии) од правните факултети во рамките на државните
и приватните универзитети во државата.
Вкупно ќе се изберат 20 студенти на постдипломски студии и 5 студенти на докторски
студии од правните факултети во рамките на државните и приватните универзитети во
државата.

Период и локација - Летната школа ќе се одржи во периодот 17-23 септември 2017
година, во времетраење од 7 дена. Предавањата ќе се одржуваат во научниот и уметнички
центар „Уранија“ во Охрид, додека учесниците и предавачите ќе бидат сместени во
хотелот „Силекс“ во Охрид.
Работни јазици - Македонски јазик, со задолжително познавање на Англиски јазик.
Теми - Летната школа ќе обработува теми поврзани со говорот на омраза, криминалот од
омраза, корупција и криминална злоупотреба на власта, определени теми во врска со
Законот за кривична постапка и правната аргументација, процесните гаранции за правата
на обвинетиот, притворот и слично.
Сертификати - По завршувањето на предавањата на летната школа најдобрите мастер
студенти и учесници на Охридската школа на природното право ќе добијат сертификат за
учество и можност за објава на нивните трудови и презентации во on line изданието на
Зборник, што ќе се објавува на веб страната на Центарот за стратегиски истражувања при
МАНУ. Одобрените трудови ќе бидат рецензирани и редактирани од членовите на
меѓународниот Програмски борд на летната школа.
Начин на пријавување и селекција на учесници - Сите заинтересирани студенти на
постдипломски студии можат да се пријават пополнувајќи пријава за учество која е
достапна на следниот линк: https://goo.gl/forms/SoYbvt6iEYnmCZw63, вклучително и писмо
за мотивација (не подолго од една страна). Рокот за доставување на апликации е до 25ти
мај 2017 година. Селекцијата ќе се врши врз основа на следниве критериуми:
-

Да се студенти на втор циклус редовни студии на правните факултети во државата,
државни или приватни;
Да се во можност да учествуваат за целото времетраење на летната школа;
Да покажат интерес за темите и лична мотивација (преку писмо на мотивација);
Да достават комплетна документација (целосно пополнет формулар за учество и
писмо за мотивација);
Да имаат задолжително познавање на англиски јазик.

Одборот воедно ќе ги земе предвид и следниве критериуми за инклузивност:
-

Еднаква родова застапеност
Етничка и културолошка различност
Географска застапеност

Забелешка: При процесот на селекција може да се земе предвид и просечниот успех на
студентот од додипломските студии.
Од причина што студентите на трет циклус на студии ќе треба да се фокусираат кон
продлабочено и критичко изучување на темите предвидени за годинешната Охридска
школа на природното право, истите ќе бидат директно селектирани од страна на своите
ментори и нема потреба од нивно пријавување за школата. Воедно, делот од нивното
истражување ќе треба да биде на некоја од наведените теми на школата и да биде
презентирана на истата.
Трошоци - Трошоците за транспорт, сместување и храна за учесниците, како и трошоците
за работни материјали ги сносат организаторите на летната школа.
Лице за контакт: Дениза Бундалевска, е-пошта: Deniza.Bundalevska@osce.org

