EUROPEAN TAX COLLEGE
MOOT COURT COMPETITION 2010/2011
Правни факултет Универзитета у Београду позива све заинтересоване студенте да се
пријаве за учествовање на EUROPEAN TAX COLLEGE MOOT COURT COMPETITION
2010/2011, најпрестижнијем студентском такмичењу из међународног и европског
пореског права које се одржава у Лувену (Белгија) од 27. фебруара до 05. марта 2011.
године.
Заинтересовани студенти могу пронаћи све податке о овом такмичењу на његовој
званичној интернет презентацији http://www.law.kuleuven.be/eutax/index.html
Право да се пријаве имају студенти основних студија који су положили испит из
Пореског права, као и студенти који похађају мастер, односно докторске студије на
Правном факултету Универзитета у Београду.
Пријављивање се врши путем електронске поште на адресу skostic@ius.bg.ac.rs
(асистент мр Светислав В. Костић), при чему је потребно доставити биографију
(обавезно навести успех на студијама, оцену која је добијена на испиту из Пореског
права и испитивач код кога је полагано) на енглеском језику и контакт податке.
Рок за подношење пријава је 11. октобар 2010. године.
С обзиром на то да је званични језик такмичења енглески (како за писмени тако и за
усмени део такмичења) неопходно је да студенти који се пријављују имају врло добро
знање овог језика.
Према правилима такмичења тим сваког универзитета може да има највише 4 члана,
док ће на припремну наставу бити примљено до 12 студената од који ће оних четворо
који покажу најбоље резултате бити изабрани да представљају Правни факултет
Универзитета у Београду. Припремна настава биће извођена искључиво на енглеском
језику.
Припреме за такмичење ће почети од 16. октобра 2010. године и трајаће се до 26.
фебруара 2011. године, при чему ће сви студенти моћи да учествују у припремама до
30. децембра, када ће бити изабран коначни тим од 4 студента који ће у Лувену
представљати Правни факултет Универзитета у Београду. Припремна настава, коју ће
држати проф. др Гордана Илић‐Попов, уз подршку асс. мр Светислава В. Костића,
подразумеваће најмање 8 часова недељно, као и самостални рад студената (а по
претходном договору и инструкцијама).
У припремама за такмичење учествоваће и спонзори тима Правног факултета
Универзитета у Београду: Deloitte, Ernst & Young, KPMG и PriceWaterhouseCoopers.

