
кандидат за претседател  
на Собрание на УАКС

Гласај за 
ЈОВИЦА ЈАНКОВИЌ

 1.  Промена на системот на полагање - воведување на слободна недела без предавање пред секоја  
колоквиумска сесија

2.  Пост-колоквиумски забави - организирање на забава после секоја колоквиумска сесија

3.  Борба забесплатен јавен превоз

4. Картички со попуст во кафичи, ресторани, пицерии и слично.

5.  УАКС Весник - Со формирање на електронски весник (УАКС студентски весник) во кој секој студент ќе може  
да се приклучи и да се запознае со новостите на Колеџот, но и да пишува свои статии и мислења во истиот.

6.  Неформално образование - ЕРАСМУС проекти, национални проекти, ПРАКСА во посакувани компании, 
волонтирање во невладини организации преку поголема соработка со невладиниот сектор.

7.  Гостин - предавачи од експерти во сите области (Економија, ИТ, Архитектура, Правен, Јазици, Политички)

8.  Хумани студенти - организирање на хуманитарни акции од страна на студентите, поради тоа што ние сме 
солидарни!

9.  Формирање на клуб за дебата - Со формирање на ваков студентски клуб студентите ќе имаат можност да си го 
развијат своето критичко мислење заедно со дебатерските вештини.

КРАТКА БИОГРАФИЈА
Кандидатот за претседател на Собрание при УАКС, Јовица Јанковиќ е 
студент, колумнист и младински политички аналитичар. Неговото 
искуство во кратки црти е образложено во текстот што следи. Исто така 
може да се напомене дека во претходниот мандат кој сега заврши беше 
потпретседател на Собрание при УАКС.

ИСКУСТВО
• ИДУЕП, Скопје - Практикант Август 2021 
• Радио Слободна Европа, Скопје , Колумнист  Јуни 2018 - 
• Балкан Форум, Скопје— Блогер, Септември 2018  - Април 2019

ОБРАЗОВАНИЕ
Универзитет Американ Колеџ Скопје, Скопје — Стипендист на трета 
година на Правен факултет

АКТИВНОСТИ
• Лидер на младинската иницијатива Безѓубрија
• Завршена академија за дебата од МОФ
• Учесник на Третиот Регионален Младински Форум во Нови Сад

• Победник на средношколскиот натпревар создадено од УСАИД и 
награден за извонредност во изготвување на лична визија за иднината 
на Македонија наградена од страна на Американскиот амбасадор во 
Република Македонија Џес Л. Бејли

• Учесник и победник во еко натпреварот Еко Патрола од граѓанското 
здружение Нула Отпад

• Учесник на почетнички дебатен натпревар од МОФ
• Учесник во Make a change волонтерски проект од НВО Младите можат
• Учесник на 12-тиот есејски предизвик од Мировниот корпус
• Активист во проектот Младински Локални Иницијативи од НВО 

Младите Можат
• Учесник на 11-та Национална симулација на моделот Европски 

парламент - Македонија
• Учесник во Transparency for a better world од Совет на Европа.
• Еко активист во Greenfinity Lyoness Foundation
• Завршена академија по меѓународно право од ИБМИ
• Завршена академија по меѓународна политика од ИБМИ
• Завршена академија по економија и меѓународен бизнис од ИБМИ
• Завршен академија по Есенцијални вештини по менаџмент од ИБМИ
• Диплома од ИБМИ за завршена програма Global Governance
• Учесник во “Научи за социјал-демократија” организирано од Партија на 

Европски Социјалисти 
• Учесник на Политичка академија 2020 

Н А Г РА Д И
• International Law certificate - IBMI

• International Politics - IBMI

• Economics and International business - IBMI 

• Essential Management Skills - IBMI

• Diploma in Global Governance - IBMI
• Победник на есејски натпревар од УСАИД и награден 

за извонредност во изготвување на лична визија за 
иднината на Македонија .

• Победник во еко натпреварот Еко Патрола
• Сертификат за “Школа за млади политичари“ од 

Ohrid Institute


