PRIJAVE NA JEAN MONNET MODUL!

Spoštovane študentke in študenti,

V letošnjem šolskem letu 2018/19 se bo tretje leto zaporedoma izvajal projekt Jean Monnet Module
(JMM), projekt Evropske komisije, ki ga vodi izr. prof. dr. Marko Novak. Naslov projekta je
Argumentacija Sodišča Evropske unije (SEU) kot zgled za argumentacijo slovenskih sodišč.
Projekt se sestoji iz 70 ur predavanj (predvidoma 35 v prvem in 35 v drugem semestru, tj. vse skupaj
14 srečanj). Pri predavanjih se ukvarjamo z nekaterimi teoretičnimi temami (npr. razlagalni argumenti,
ki jih uporablja SEU, argument precedensa, pravne politike), pretežno pa z zadevami zahtev za
predhodno odločanje – večinoma iz Slovenije, pa tudi iz drugih držav. Kot že sam naslov projekta pove,
nas predvsem zanima, kaj se iz argumentacije SEU lahko naučijo slovenska sodišča – predvsem ko gre
za zadeve predhodnega odločanja.
Tudi letos nas bosta v okviru projekta, vsakič po enkrat v semestru, obiskala prof. dr. Giovanni Tuzet iz
Univerze Bocconi v Italiji, sicer eden vodilnih evropskih strokovnjakov s področja argumentacije v
pravu, ter mag. Saša Sever s SEU, ki vsakič predstavi najnovejše primere predhodnih in drugih
najzanimivejših odločitev na SEU (letos bodo še posebej zanimive njegove predstavitve zadnjih poljskih
zadev na SEU glede vladavine prava).
Sodelovanje na projektu je odprto vsem doktorskim in magistrskih študentom prava, letos pa prvič tudi
študentom tretjega letnika dodiplomskega študija prava. Vsem prijavljenim, ki bodo sodelovali na
najmanj 40 urah predavanj, se prizna obveznost v obsegu enega izbirnega predmeta in prejmejo
poseben certifikat o sodelovanje (to je sicer omenjeno tudi v prilogi k diplomi).
Vsi zainteresirani se prosim javite do 31. 10. 2018 na naslov natasa.kolavcic@epf.nova-uni.si in
marko.novak@epf.nova-uni.si. Svoji prijavi priložite tudi kratek življenjepis z navedbo letnika študija in
dosedanjega povprečja ocen.
Srečanja so izmenično v Novi Gorici in Ljubljani, pri čemer se prilagajamo tudi željam študentom. Prvo
srečanje je predvideno za 13. 11. 2018 v Novi Gorici, sicer pa bo v kratkem objavljen tudi urnik srečanj
s tematikami v prvem semestru.
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