
Факултет: Правен факултет 

Наслов на проект: „Политиката на проширување на Европската унија“  

Главен донатор на проектот: Жан Моне Програмата на Европската комисија  

Период на реализација: 3 години  (септември 2011-2014) 

Вкупен буџет на проектот:   16 000 евра 

Улога на УГД во проектот: УГД е промотор на проектот, прв пат се јавува со 

полн капацитет, единствен апликант, правно лице кое преку Правниот 

факултет, се вбројува во 627-те пријавени проекти. Европската комисија 

одобрува и финансира само 160 проекти (26%), од кои само еден проект е од 

Република Македонија. 

УГД има обврска да изготви веб страна за проектот со цел да бидат  

дисеминирани релевантни информации за стандардите на интеграцијата во 

земјите членки на ЕУ во различни сфери. 

Раководител на проектот од УГД: Доц. д-р Љупчо Сотироски 

Лице за контакт од УГД: Проф. д-р. Саша Митрев 

Резиме на проектот: Целта на проектот е да се прошири знаењето на 

студентите за општите и конкретни прашања релевантни за проширувањето на 

ЕУ. Со предавањата се опфатени студентите од различни полиња на студии 

(природни, технички, биотехнички, медицински, општествени и хуманистички 

науки) кои во своето образование и наставни програми не ги изучуваат 

политиките за интеграција на ЕУ. 

Освен студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип, овие предавања се 

наменети и за студентите од другите  високо образовани институции од 

Република  Македонија и пошироката јавност. 

Жан Моне наставниот модул "Политиката на проширување на ЕУ" се состои од 

6 нови курсеви, како што се: Историјата на Европската унија и процесот на 

нејзино проширување, Вовед во правото на ЕУ, Политиките на Европската 

унија, Демократијата и човековите права на ЕУ, Перспективите на ЕУ по 

Лисабон и Проектното управување со ЕУ фондовите. Вкупниот број од 250 часа 

во текот на период од 3 години ќе бидат оддржани од 4 предавачи.  

Партнер институции вклучени во проектот: Проектот е единствен и не 

вклучува партнери. Проектот не е истражувачки, туку е концепиран да се 

реализира преку предавања и активни дебати со студентите, тркалезни маси, 

семинари, работилници. 



Краток опис на реализирани активности: Остварени се предавања и активни 

дебати со студентите на Факултетот за информатика, Институтот за правно-

политички и социолошки науки и Меѓународниот Балкански универзитет, вкупно 

32 часа, (Вовед во правото на ЕУ, Демократијата и човековите права на ЕУ, 

Историјата на Европската унија и процесот на нејзино проширување и 

Проектното управување со ЕУ фондовите).Во план е натамошно реализирање 

на задачите. 


