Учество на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во проектот
"Modernising European Legal Education" (MELE) во рамки на Erasmus+ грант
програмата KA203 Strategic Partnership for Higher Education
(09/2020-08/2023)

Со почеток од ноември 2020 година, Правниот факултет „Јустинијан Први“
во Скопје учествува како партнерска институција во тригодишниот проект
Modernising European Legal Education (MELE), во рамки на Erasmus+ грант
програмата KA203 Strategic Partnership for Higher Education, заедно со уште
седум европски универзитети (Universities of Saarland (Germany), Belgrade
(Serbia), Zagreb (Croatia), Cadiz (Spain), Vilnius (Lithuania), Groningen
(Netherlands), Regent's University London (United Kingdom)) и мрежата South
Eastern European Law Schools Network (SEELS).
Целта на проектот е да ги опреми студентите по право со основните и
интердисциплинарни алатки во процесот на учење и да ги подготви за
европскиот пазар на труд во правната професија. Партнерските институции од
MELE конзорциумот имаат за цел да ги подобрат трансверзалните компетенции
и академски вештини на студентите преку подобрување на наставните вештини
на академскиот кадар, пред сé преку унапредување и иновирање на наставните
методи во областа на правните студии. Студентите по право генерално се
обучуваат според традиционални методи, фокусирајќи се на правното знаење,
но занемарувајќи ги другите вештини и компетенции надвор од него. Оттука, за
студентите да се подготват за идните предизвици во правната професија
потребно е тие да поседуваат дополнителни компетенции и вештини кои ќе
обезбедат висока вработливост на пазарот на труд.

За постигнување на предвидените цели на MELE проектот, планирани се
четири интелектуални резултати (аутпути):
• Прашалник за обука за трансверзални компетенции во правните студии
(О1) со којшто се анализира моменталната состојба во однос на постојните
трансверзални компетенции кои се применуваат во процесот на настава и учење.
Прашалникот претставува основа за подготовка на интелектуалниот аутпут “Сет
на методолошки алатки” (O3);
• Онлајн курс за академски вештини во европски и меѓународен контекст
(О2) којшто ќе се користи во наставата на сите нивоа на образование и кој ќе ги
опреми студентите со потребните вештини за научно истражување и работа во
европски и меѓународен контекст;
• Сет на методолошки алатки за нови и иновативни наставни методи и
трансверзални компетенции (О3) преку кој ќе се генерираат материјали и
модели за нови и иновативни наставни методи (на пр., правни клиники или
решавање на симулирани случаи (moot court)), коишто служат за да ги подобрат
наставните вештини на академскиот кадар. Овој сет на методолошки алатки ќе
ѝм ги обезбеди на наставниците неопходните вештини за настава преку
користење на трансверзални компетенции, што, пак, од своја страна би ги
подобрило вештините на студентите и би ја зајакнало нивната способност за
вработување.
• Публикација / колекција на статии која ќе поврзе повеќе различни теми кои
се однесуваат на правното образование и истражување (О4) и ќе отвори нови
полиња за истражување за правните научници.

Повеќе информации за MELE проектот можат да се добијат на веб страната на
координаторот на проектот, Универзитетот во Saarland:
https://europainstitut.de/en/mele

