
 

 

         
Повик за учество на 

ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО 
на тема: 

„Good governance and legal reforms “ 
1-7 Јули 2018 година 

Научен и уметнички центар „Уранија“, Охрид 
 

Центарот за стратегиски истражувања при МАНУ со поддршка на Амбасадата на 
Соединетите Американски Држави и Амбасадата на Шпанија во Скопје ја организира третата сесија 
на Охридската школа на природното право под наслов „Good governance and legal reforms“.  

 
Во рамките на Охридската школа се предвидува научно оспособување и усовршување на 20 

студенти на постдипломски студии (втор циклус на студии) и 5 студенти на докторски студии (трет 
циклус на студии) од правните факултети во рамките на државните и приватните универзитети во 
државата. Секој работен ден има посебна тематска целина, на која свое учество потврдија повеќе 
академици, еминентни професори и истакнати експерти, што претставува исклучителна можност за 
продлабочено и критичко изучување на темите предвидени за годинешната Охридска школа на 
природното право.  

 
Третата сесија на Охридската школа е предвидено да се одржи во 1-7 јули 2018 година во 

научниот и уметнички центар „Уранија“ во Охрид и да трае една работна седмица. За работен јазик 
се предвидува македонскиот јазик, со задолжително познавање на учесниците на англискиот јазик. 
Детална програма ќе биде објавена наскоро. 

 
Ги повикуваме заинтересираните студенти на втор и трет циклус на правни и 

политиколошки студии, да се пријават на повикот и да земат учество на Охридската школа на 
природното право.  
 
 Заинтересирананите студенти можат да се пријават со доставување на пополнет формулар 
(објавен заедно со овој повик) на следната e-адреса: prirodnopravo@manu.edu.mk. 
  

Студентите мора да се запишани на втор односно трет циклус на студии и да имаат 
познавање од англискиот јазик. Студентите треба да се во можност да присуствуваат за целото 
времетрање на Школото.  

 
ВАЖНА НАПОМЕНА: Повикот за учество ќе биде отворен од 16.05.2018 – 31.05.2018 година. 
 
Целосните трошоци за сместување и храна се на товар организаторите на Охридската школа 

на природното право „Good governance and legal reforms “.  
 

Од Организациониот одбор 
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