РЕФЕРАТ
за избор на асистент-докторант од научната област “Политички систем и право на
ЕУ (50710)” на Правен факултет – Кичево при Универзитетот “Св. Климент
Охридски” - Битола
Врз основа на член 123 и 125- a од Законот за високото образование, член 223
став 2 од Статутот на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, член 34
ст..1,5,6 и 7 од Правилникот за критериумите, постапката за избор во наставно-научни,
наставни, наставно-стручни и соработнички звања на Универзитетот “Св. Климент
Охридски” – Битола, Наставно-научниот совет на Правниот факултет во Кичево на
седницата одржана на ден 24.06.2016 година, со Одлука бр. 02-299/5 од 24.06.2016
формира Рецензентска комисија за избор на еден асистент-докторант од научната
област “Политички систем и право на ЕУ (50710)”, во следниот состав:
1.

Проф. д-р Ѓорѓи Тоновски – претседател,

2.

Проф. д-р Владимир Ортаковски – член,

3.

Вонр. проф. д-р Светлана Вељановска - член.

Членовите на Комисијата, заблагодарувајќи се на укажаната чест, а по целосно
разгледување на добиените материјали од спроведениот конкурс, го поднесуваат
следниот:
ИЗВЕШТАЈ
На распишаниот конкурс на Правниот факултет - Кичево, објавен во дневните
весници „Утрински весник“, „Нова Македонија“ и „Lajme“ на 05.04.2016 за избор на
асистент-докторант во областа на „Политички систем и право на Европска Унија
(50710)“ се пријави еден кандидат: м-р Милка Димитровска.
Пријавениот кандидат м-р Милка Димитровска е родена на 24.12.1985 година
во Скопје. Средното образование го завршува во јазична насока на гимназијата “Јосип
Броз Тито” – Скопје. Додипломските четиригодишни студии ги завршува на Правниот
факултет “Јустинијан први” при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” - Скопје, со
потесна определба уставно право и политички науки, со што се стекнува со стручен
назив Дипломиран правник. Во 2013 година, кандидатката м-р Милка Димитровска
магистрира на TEMPUS програмата на Европската комисија на постдипломските
магистерски студии по право на европските интеграции на Правниот факултет во
Белград при „Универзитетот во Белград“, Република Србија (Правни факултет у
Београду, Универзитет у Београду) кој е рангиран помеѓу првите 400 универзитети
според Шангајската ранг листа на универзитети. Таму ја брани магистерската теза со
наслов: “European Union’s Motives, Capacities and Obstacles Concerning Western Balkans
Integration Process”, и се стекнува со научен степен Мастер по право на европски
интеграции (меѓународна титула - Master in Law in European Integration - LLM).
Кандидатката има остварено просечен успех од 8,91 на прв и втор циклус на студии.
Во 2015 година се запишува на трет циклус докторски студии по Меѓународно право и
политика на Правниот факултет-Кичево, дисперзирани студии Битола при
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Кандидатката активно владее 3
странски јазика: англиски, германски и српски, додека на пониско ниво го познава и
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италијанскиот јазик. За владеењето на англискиот јазик поседува актуелна потврда од
IELTS дека го положила овој испит со висока оцена 8.

I.

ПРОФЕСИОНАЛНИ АКТИВНОСТИ

2015 - во тек Помлад рецензент (Editorial assistant) во Journal of Liberty and
International Affairs Journal of Liberty and International Affairs (www.e-jlia.com).
Мај 2014 – 31 декември 2015 Истражувач на проектот “Expert support to the Parent
Resource Center for Legal Analysis and Legal Assistance”, спроведен од Центар за
човекови права и разрешување конфликти во соработка со Ресурсен центар на
родители на деца со посебни потреби и Народен правобранител на РМ, а финансиран
од: UNICEF,Скопје. На овој проект, м-р Милка Димитровска учествува во изработка
на научна анализа „Кон инклузивно образование“, а врши и друг тип на емпирискоистражувачка работа: селекција и анализа на правни акти, изработка на истражувачки
инструменти, спроведување фокусни групи и пишување извештаи за истите,
квалитативна анализа, а дала и техничка помош при обработка на квантитативните
податоци.
Мај 2014 – 31 декември 2014 Помлад истражувач на проектот “Expert support to the
Parent Resource Center for Legal Analysis and Legal Assistance” спроведен од Центар за
човекови права и разрешување конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители
на деца со посебни потреби, а финансиран од: UNICEF,Скопје. На овој проект,
кандидатката остварува неколку задачи како: селекција и анализа на правни акти,
асистенција при остварување контакти со соодветни државни и приватни субјекти и
водење запис за средби со фокусни групи и пишување извештаи за истите.
Февруари 2014 – во тек Стручен соработник (академски асистент) по предметот
Уставно право и предметот Политички систем и право на ЕУ
1.10.2010-23.12.2010 Асистент на проект “Democracy and Governance Survey 2010”,
спроведен од НВО: Institute 4 R, а финансиран од: USAID, Скопје, на кој кандидатката
учествува во подготовка на проектот, има административна и организациона работа на
проектните активности, учество во изработка на истражувачки инструменти,
спроведува пилот истражување или емпириско тестирање на инструменти, спроведува
анкета во повеќе општини во Р.Македонија, учествува во обработка на податоци и
асистира на експерти при подготовка на извештај.
15.09.2009 – 17.12.2009 Асистент на проект “Democracy and Governance Survey
2009”, спроведен од НВО: Institute 4 R, а финансиран од: USAID, Скопје, на кој
кандидатката учествува во подготовка на проектот, има административна и
организациона работа на проектните активности, учество во изработка на
истражувачки инструменти, спроведува пилот истражување или емпириско тестирање
на инструменти, спроведува анкета во повеќе општини во Р.Македонија и учествува во
обработка на податоци.
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1.01.2009-31.12.2010 Асистент на проект „“Реформите во локалната самоуправа во
Република Македонија”, проект спроведен од Институтот за социолошки и политичкоправни истражувања Скопје, а финансиран од: Министерството за образование и наука
на Република Македонија, Скопје. На овој проект, кандидатката прави анализа на
правни документи и општински извештаи, спроведува анкета во повеќе општини во
Р.Македонија и учествува во обработка на податоци
Септември 2008-септември 2009 Стажант во Правен консалтинг Б.М.Д.ДООЕЛ,
Скопје, каде кандидатката врши подготовка на правни документи (документи за
регистрациија на друштва,тужби и жалби) и остварува кореспонденција со различни
фирми и јавни институции

II.

НАСТАВНО – НАУЧНА РАБОТА

Кандидатката м-р Милка Димитровска работи како стручен соработник на
Правниот факултет – Кичево и дисперзираните студии во Битола и Струга при
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, каде реализира вежби и други
технички работи врзани за високообразовниот процес на првиот циклус на студии по
предметите Политички систем и право на ЕУ и по Уставно право.
III. НАУЧНО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Во рамки на својот професионален и научен ангажман, м-р Милка
Димитровска има заложба за научно - истражувачката работа, за што сведочат
научните трудови (објавени и во фаза на објавување - прифатени), како и
неколкугодишната работа на емпириски проекти во областа на демократијата,
граѓанската партиципација и човековите права.
3.1. Листа на селектирани објавени научни трудови:
1. „The Concept of International Responsibility of State in the International Public
Law System” – објавено од Journal of Liberty and International Affairs 2015,
http://e-jlia.com/papers/v2_1.pdf
2. “Disproving the Necessity of the Use of the Concept of Demos as an Element for
Defining Democratic Deficit in the EU and for the Efficiency of Functioning of the
EU, in General” – објавено од EU Law 2013 и други електронски списанија,
http://ssrn.com/author=1797787
3. “The Power of the EU on the Global International Scene” - претстојна објава
4. . “Legal Nature of Arbitration: Arbitration and the State” - претстојна објава
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3.2. Учество во проекти:
1. „Expert support to the Parent Resource Center for Legal Analysis and Legal
Assistance”, спроведен од Центар за човекови права и разрешување
конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители на деца со посебни
потреби и Народен правобранител на РМ, а финансиран од: UNICEF,Скопје, мај
2014 – 31 декември 2015
2. „Expert support to the Parent Resource Center for Legal Analysis and Legal
Assistance”, спроведен од Центар за човекови права и разрешување
конфликтиво соработка со Ресурсен центар на родители на деца со посебни
потреби, а финансиран од: UNICEF,Скопје, мај 2014 – 31 декември 2014
3. “Democracy and Governance Survey 2010”, спроведен од НВО: Institute 4 R, а
финансиран од: USAID, Скопје, 1.10.2010-23.12.2010
4. “Democracy and Governance Survey 2009”, спроведен од НВО: Institute 4 R, а
финансиран од: USAID, Скопје, 15.09.2009 – 17.12.2009
5. “Реформите во локалната самоуправа во Република Македонија”, спроведен
од на проектот: Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
Скопје, а финансиран од: Министерство за образование и наука на Република
Македонија, Скопје, 1.01.2009-31.12.2010
3.3. Учество на обуки и школи:
1. Летен курс за Функцијата и начинот на работа на демократските
институции/меѓународните организации, организиран од Konrad Adenauer
Stiftung, 23-29.07. 2001,Пониква, Р.Македонија
2. Семинар за Човекови права и решавање на конфликти, организиран од
Хелсиншки комитет за човекови права, 2003, 09-20.01, Охрид, Р.Македонија
3. Семинар за Демократските процеси во светот и во Република Македонија,
НВО Детски парламент2006, април, Неготино, Р.Македонија
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ЗАКЛУЧОК И ПРЕДЛОГ
Оценувајќи го позитивното искуство во научно-истражувачките заложби,
работата на проекти и објавените научни трудови на кандидатката м-р Милка
Димитровска, и имајќи ги предвид критериумите и условите за избор во наставни и
соработнички звања предвидени во Законот за високото образование, условите
предвидени во општите акти на Универзитетот и Правилникот за критериумите и
постапката за избор во наставно - научни, наставни, наставно - стручни и соработнички
звања на Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, Рецензентската комисија
констатира дека кандидатот ги исполнува условите за избор во звање асистент докторант во областа “Политички систем и право на ЕУ. Имено, станува збор за
кандидат професионално инволвиран во наставно - научниот и научно –
истражувачкиот процес со исклучително богато методолошко искуство и научно
познавање во областа на меѓународно - правните и политичките науки. Врз основа на
тоа, Рецензентската комисија со задоволство му предлага на Наставно - научниот совет
на Правниот факултет - Кичево, кандидатката м-р Милка Димитровска да ја избере во
научната област “Политички систем и право на ЕУ” во звање АСИСТЕНТ ДОКТОРАНТ.

РЕЦЕНЗЕНТСКА КОМИСИЈА
1. Проф. д-р Ѓорѓи Тоновски, с.р.
2. Проф. д-р Владимир Ортаковски, с.р.
3. Вонр. проф. д-р Светлана Вељановска, с.р.
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