РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Академија за судии и јавни обвинители

ОБРАЗЕЦ ЗА ПРИЈАВА НА ПРЕДАВАЧ НА АКАДЕМИЈАTA

1.ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Име, татково име, презиме
Ден, месец, година на раѓање
Пол
Национална припадност
Место и држава на раѓање
Место на живеење, улица и број
Телефон на работа, електронска пошта

2. ПОДАТОЦИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ
- Ве молиме наведете ја институцијата, местото и годината на
дипломирање.

- Доколку во земјава или во странство сте посетувале/посетувате
специјалистички студии, постдипломски или докторски студии, наведете
на која институција и насока.

- Доколку сте завршиле магистерски или докторски студии, Ве молиме
наведете на која институција, како и темата на магистерскиот
труд/докторската дисертација.

- Дали зборувате странски јазици? (наведете кои, како и нивото на
писмено и говорно изразување).

- Дали владеете со компјутерски вештини (кои програми и ниво на
работа)?

- Дали користите интернет и пребарување на бази на податоци?

Професионална едукација во земјата
- Дали освен активностите за обука во Академијата, сте посетувале и
други обуки во земјата/ наведете го организаторот и темата/

- Дали до сега сте биле предавач или излагач/наведете во која институција,
област и тема/

3. ПРОФЕСИОНАЛНА И СТРУЧНА ЕДУКАЦИЈА ВО СТРАНСТВО
- Дали до сега сте биле на студиско патување, во посета на правосудни
институции, советувања, семинари?/ година и држава/

- Во чија организација беше студискиот престој?

- Времетраење и тема на студискиот престој.

- Кои институции ги посетивте?

- Дали од студискиот престој добивте сертификат?

- Дали подготвивте и поднесовте информација од студискиот престој?

- Во кое својство присуствувавте на студискиот престој (слушател или
излагач)?/ доколку сте биле излагач, Ве молиме наведете ја темата на
Вашето излагање/

- Како судија/ јавен обвинител, Ве молиме наведете на кој оддел и
материја и колку години сте работеле до сега, како и на кој оддел и
материја работите во моментот.

4. ОБЛАСТ И ТЕМА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ
-Од која област и тема од програмата на Академијата се пријавувате?

5. ОБУЧУВАЧИ ЗА ПРАВОТО НА ЕУ И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО
- Дали сте заинтересирани да бидете предавач за правото на ЕУ и
меѓународно право?

- Кое е Вашето ниво на познавање и претходни обуки на оваа материја?

- Дали претходно сте биле предавач или излагач на оваа материја во
земјата или во странство?/ наведете каде и кога и на која тема конкретно/

- Дали вашето ниво на познавање на странски јазик Ви овозможува да ги
следите регулативите од оваа област, како и праксата на меѓународните
судови?

- Дали за да бидете предавач за оваа област Ви се потребни дополнителни
обуки? наведете од кој вид/

6. ПУБЛИЦИСТИЧКА ДЕЈНОСТ
(Ве молиме наведете за секоја публикација одделно)
- Дали имате објавено, статии, стручни трудови, колумни и слично?

- Доколку имате, Ве молиме наведете во кое списание, како и наслови на
објавените текстови?

7.Учество во работни групи и комисии за изготвување закони и други
акти.
- Дали сте биле член / дали членувате во работна група или комисија за
изготвување закони, стратегии, планови од областа на правосудството / Ве
молиме наведете кој ја формирал работната група, наведете ги актите како
и времето на нивното изготвување?

8. ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
(Ве молиме опишете ги накратко сите проекти во кои сте учествувале)
- Доколку сте биле вклучени во истражувачки проекти, Ве молиме
наведете го насловот, годината на реализацијата, организаторот на
проектот.

- Во кое својство сте учествувале во проектот/ проектите? (раководител,
соработник, експерт од одредена област и која)

- Дали проектот/ проектите се реализирани и кој е конечниот резултат од
истиот/истите?

- Доколку од проектот се изработени извештаи, препораки и слично,
наведете каде се објавени истите.

- Доколку бидете избран за предавач на Академијата, Ве молиме наведете
ја областа и конкретните теми.

- Дали до сега сте посетувале обуки на обучувачи?/наведете дали биле
технички или тематски; почетно или напредно ниво; кога и во чија
организација и ако биле тематски, на која тема конкретно?

- Дали на обуката сте имале обврска да подготвите предавање пред
публика?/наведете која година, на која тема и дали сте добиле сертификат/

__________________________
Место и дата на пополнување

______________
Потпис

НАПОМЕНА:
- Ве известуваме дека согласно член 32 став 2 од Законот на
Академијата, предавачите на Академијата од редот на домашните
судии и јавни обвинители, адвокати, нотари, медијатори,
извршители и раководни државни службеници може да бидат
лица кои имаат завршена обука за тренинг на предавачи
(тренери) организирана од Академијата.
- Согласно одредбите на Законот за заштита на лични податоци
(“Службен весник на Република Македонија„ број 7/05;103/08 и
124/2010), при обработката на личните податоци на подносителот
на пријавата, Академијата ќе обезбеди тајност и заштита на
личните податоци.

