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"Avtonomija prava Evropske unije"

Preko aplikacije Zoom

Svetovni slovenski kongres vljudno vabi na on-line predavanje dr. Damjana Kukovca, Senior Lecturer in
Law na Middlesex School of Law v Londonu, kjer poučuje pravo Evropske unije in konkurenčno pravo.

Zagotovite si mesto na predavanju in se najkasneje do torka, 22. decembra 2020, do 15. ure, prijavite
preko spodnjega obrazca. Vsem prijavljenim bomo eno uro pred začetkom poslali povezavo za
pridružitev k dogodku.

Damjan Kukovec je leta 2001 diplomiral „cum laude” na Pravni fakulteti v Ljubljani. Za diplomsko delo pod
mentorstvom prof. dr. Petra Grilca je prejel priznanje Vlade RS za najboljše diplomsko delo s področja prava
Evropske unije. Za študijske dosežke je prejel zlato plaketo Univerze v Ljubljani. 

Študij je nadaljeval na Harvard Law School, kjer je leta 2002 magistriral. Po končanem magisteriju je delal kot
svetovalec pritožbene stopnje Posebnega sodišča za Sierra Leone v Freetownu, kjer je tudi predaval v okviru
pomoči Sodišča nacionalnemu pravnemu sistemu. Pripravništvo je opravljal na Višjem sodišču in Ustavnem
Sodišču RS ter ga zaključil s pravosodnim izpitom. Zatem se je zaposlil na Sodišču Evropske unije.

Marca 2015 je prav tako na Harvard Law School pridobil naslov doktor pravnih znanosti (Science Juris Doctor,
S.J.D.), nato pa nadaljeval z delom v Pravni službi Evropske komisije. V tej vlogi je pred Sodiščem in Splošnim
sodiščem Komisijo skupno zastopal v več kot sedemdesetih primerih, s pisnimi vlogami ter ustno na obravnavah.

Trenutno je »Senior Lecturer in Law« na Middlesex School of Law v Londonu. Predava predvsem Pravo Evropske
unije, Zahtevnejša vprašanja prava in politike Evropske unije in Mednarodno konkurenčno pravo. Predaval je tudi
Globalno trgovinsko pravo, Pravo in politiko Svetovne trgovinske organizacije (WTO), Pravno razmišljanje, Pravo
in enakost ter Uvod v odškodninsko in pogodbeno pravo.

Damjan Kukovec je tudi gostujoči profesor na številnih univerzah po svetu, sodeluje na različnih konferencah in
seminarjih, svoja dela pa objavlja v najprestižnejših revijah pri uglednih založniških hišah.
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Projekt "Cikel predavanj 2020" izvajamo s podporo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.
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