Вебинари Института за правне и друштвене науке
представљање резултата истраживања у оквиру стратешког пројекта
Епидемија. Право. Друштво

ПРОГРАМ
13. АПРИЛ 2022. (17.00-18.30)

•

Историјски поглед на епидемију
Модератор: Горан Дајовић

https://ppma.webex.com/meet/gorand
•
•
•

Нина Кршљанин, Legal measures on vaccination against
smallpox in the Principality of Serbia in the 1830s-1840s
Валентина Цветковић Ђорђевић, Епидемија тифуса у
Србији 1915. године
Милош Здравковић, Заштита здравља становништва
као битна функција државе – искуство стварања Друге
Југославије
Дискусија

20. АПРИЛ 2022. (17.00-18.00)

Дискусија

10. МАЈ 2022. (17.00-18.30)
Образовање у дигитално доба
Модератор: Горан Дајовић

https://ppma.webex.com/meet/gorand
•
•
•

Здравствене мере у доба пандемије

•

https://ppma.webex.com/meet/bata

24. МАЈ 2022. (17.00-19.00)

Данило Вуковић, Зашто носимо маске? Поштовање
друштвених и законских норми у условима пандемије
Јована Блешић, Светска здравствена организација –
(не)достижни идеал?

Родна равноправност у доба пандемије

Дискусија

27. АПРИЛ 2022. (17.00-18.30)
Заштита потрошача у дигиталном окружењу
Модераторка: Маја Лукић Радовић

https://ppma.webex.com/meet/maja.lukic
•
•

Валерија Дабетић, Oнлајн настава као кризно
образовање или образовање будућности?
Новак Вујичић, Онлајн настава у доба пандемије
изазване вирусом COVID-19: ауторскоправни аспекти
Владимир Павић,Од Октобра 2 до Ковида-19 – хроника
излажења у сусрет
Дискусија

Модератор: Добросав Миловановић

•

Ана Одоровић, (Обавезујући) сигнали код онлајн
куповине: коментари и рејтинзи потрошача и
„инфлуенсера“

Душан Поповић, Ограничења патента и заштита јаног
здравља у време пандемије
Ненад Тешић, Бити или не бити – да ли је дигитална
трансформација у време пандемије Covid-a 19 спас за
потрошаче, или их, у контексту нове реалности на
тржишту, чини нарочито рањивим?

Модераторка: Ивана Крстић

https://ppma.webex.com/meet/ikrstic
•
•
•
•
•

Драгица Вујадиновић, Продубљивање јаза између
прокламоване родне равноправности и реалног стања у
доба пандемије
Јасминка Хасанбеговић, Епидемија COVID-19, право
и друштво у Србији из угла родне (не)равноправности
Јована Рајић Чалић, Осетљиве групе жена и пандемија
Мина Кузминац, Положај запослених са породичним
дужностима у току епидемије Covid-19
Александра Андрејић, Родна перспектива утицаја
COVID-19 на радна права
Дискусија

