м-р Тимчо Муцунски е роден на 29.7.1989 година во Берово. Основното
образование го завршил во Њујорк, САД, а средното образование во Отава,
Канада. Завршил прв циклус на правни студии и дипломирал на Правниот
факултет „Јустинијан Први“ во јуни, 2009 година, со просечен успех 9.00.
По дипломирањето се запишал на постдипломски студии (правни студии од
втор циклус). Сите предвидени испити ги положил со просечен успех 9,92.
Магистерскиот труд успешно го одбранил на 4.7.2011 година и се стекнал со
називот магистер по право.
Во 2012 година се запишал на докторски студии (трет циклус студии по
правни науки) на Правниот факултет ,,Јустинијан Први”.
Со одлуки на Наставно-научниот совет на Правниот факултет „Јустинијан
Први“, м-р Тимчо Муцунски бил избиран за демонстратор за периодот јуни 2009 септември 2011 година. Со одлукa на Наставно-научниот совет на Правниот
факултет „Јустинијан Први“, м-р Тимчо Муцунски на 26.10.2015 е избран за
асистент-докторанд на научната област Римско право (Реторика и Правна
реторика).
М-р Тимчо Муцнски бил учесник и финалист на 13 Ораторска вечер „Иво
Пухан“ во 2008 година, како и во дебатата „Карл Попер“, за што ја добил
наградата „Златен Цицерон“. Во 2011 година учествувал во дел од активностите на
организацијата на ораторската вечер „Иво Пухан,“ како и во организацијата на 60
- годишниот јубилеј по повод 10 декември, Денот на Правниот факултет
„Јустинијан Први “ во Скопје. Од 2017 година е Секретар на организациониот
одбор за организација на ораторската вечер ,,Иво Пухан”.
Бил претставник на студентите како член на Наставно-научниот совет на
Факултетот во периодот 2006-2010 година, а со одлуки на Наставно-научниот
совет бил именуван за член на следниве факултетски комисии: Комисијата за
самоевалуација на Факултетот (2009 -2011 година) и Комисијата за изработка на
веб-страницата на Факултетот (2009-2011 година).
Учествува во лекторирањето на трудовите на англиски јазик (коректура на
англиска стручна правна терминологија) на научното списание Iustinianus Primus
Law Review, во издание на Факултетот (од 2014 до 2016).
Победил во категоријата „Model European Council“ на натпреварот
„Macedonian Case Challenge“, одржан во Скопје, 2008 година. Добил награда за
трет најдобар оратор во категоријата „Law Moot Court“на „Balkan Case Challenge“,
World University Service (WUS), одржан во Виена, Австрија, во 2009 година.
Учесник е вo повеќе проекти од областа на правото финансирани од страна
на Европската комисија.
м-р Тимчо Муцунски е автор или коавтор на над 30 научни и стручни
трудови објавени во релевантни меѓународни списанија и е ко-автор на два
основни универзитетски учебници. Тој учествувал на голем број меѓународни
конференции, летни школи и проекти .

Во периодот помеѓу 2015 година и 2017 година бил именувам за Заменик
министер за информатичко општество и администрација и Национален
Координатор на Стратегијата за реформа на јавната администрација.

