КРАТ КА БИОГРАФИЈА
ФОРМАТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Име и презиме

НАУЧНА ПРЕОКУПАЦИЈА:

Марјан ЃУРОВСКИ

Безбедност, одбрана, мир, политички науки и полициски науки

РАБОТНО ИСКУСТВО
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• Датум (од - до)
• Име и адреса на работодавачот
• Позиција

Од 2010 год.
Универзитет „Св.Климент Охридски„
Факултет за безбедност-Скопје
Асистент на политички науки и др. на Катедрата за безбедносни науки и приватна
безбедност
2006-2010
Министерство за одбрана на Република Македонија
Советник на Министерот за одбрана за образование и обука
Советник на Министерот за одбрана за односи со јавност и стратешки
комуникации
2004-2006
Кабинет на Претседателот на Владата на Република Македонија
Советник на Премиерот за односи со јавност и стратешки комуникации

• Датум (од - до)
• Име и адреса на
работодавачот
• Позиција

2001-2004
Министерство за одбрана на Република Македонија

• Датум (од - до)
• Име и адреса на
работодавачот
• Позиција

1996-2001
Печатени и електронски медиуми во Република Македонија и странство

Портпарол на Министерството за одбрана

Новинар и уредник
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УНИВЕРЗИТЕТСКО
ОБРАЗОВАНИЕ
• Назив и вид на организацијата
во која сте го стекнале
образованието и обуката
• Стекната квалифи кација

Универзитет „Св.Кирил и Методиј„-Скопје
Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет
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Универзитет „Св.Кирил и Методиј„-Скопје

• Степен во националната
класификација (доколку има)
• Назив и вид на организацијата
во која сте го стекнале
образованието и обуката
• Стекната квалифи кација
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класификација (доколку има)

КНИГИ :

НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКИ ОПУС :

Докторанд по безбедносни науки

Магистер на политички науки
VII2 степен
Универзитет „Св.Кирил и Методиј„-Скопје
Институт за безбедност, одбрана и мир при Филозофскиот факултет
Дипломиран дефендолог
VII1

1. Коавтор на Бела книга на одбраната на Република Македонија
2. Коавтор на публикација „Евроатланските интеграции и улогата на
Парламентот„
3. Коавтор на Монографија „Генерал Михаило Апостолски„
4. Уредник на зборниците: Crisis management in the Republic of
Macedonia, Македонија во НАТО и др.
5. Помошник Главен и одговорен уредник на Меѓународното научно
списание „Современа Македонска одбрана„
6. Член на Одборот на Меѓународното списание ДЕФЕНДОЛОГИЈА
на Европскиот Дефендолошки центар
7. Одговорен уредник на стручно списание „АРМ во мировни мисии„
8. Уредник на повеќе научно-стручни списанија
1. Учество во над 50 меѓународни научно-стручни собири, конгреси и
конференции.
2. Учество во работата на 40 меѓународни симпозиуми и советувања
3. Објавени 25 трудови во меѓународни и домашни научни и стручни
списанија и годишници.
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