
 

 

 

 

Gostujoča predavanja dr. Eve Litina 

 

Spoštovani! 

 

V sredo 5.5.2021 in četrtek 6.5.2021 vas Karierni center Nove univerze vabi na gostujoče 

predavanje dr. Eve Litine na področju Gospodarskega prava.  

TEMA PREDAVANJ: MEDNARODNA ARBITRAŽA IN POMORSKO PRAVO 

Doktorica Eva Litina je podoktorska učiteljica na oddelku za ladijski promet, trgovino in 

promet na Egejski univerzi v Grčiji in odvetnica, sprejeta v Atenah in New Yorku. Njeni 

glavni raziskovalni interesi vključujejo mednarodno arbitražo, pomorsko in gospodarsko 

pravo, primerjalno pravo in pravo informacijske tehnologije. 

Je doktorica znanosti v mednarodni pomorski arbitraži z Egejske univerze. Študirala je 

pravo na Univerzi v Atenah in magistrirala iz pravne fakultete na Univerzi v New Yorku. 

Delala je v grških odvetniških pisarnah in kot pravna svetovalka grškega namestnika 

ministra za finance. 

Za svoje raziskave je Eva prejela štipendije Univerze na Egejskem morju v Grčiji, štipendije 

Mednarodnega odvetniškega združenja za reševanje sporov 2017 in štipendije Inštituta 

Max Planck 2017 (Luksemburg) in 2018 (Hamburg). Pred kratkim je pri Kluwer Law 

International objavila monografijo z naslovom: Teorija, pravo in praksa pomorske 

arbitraže: primer mednarodnih pogodb o prevozu blaga po morju 

(https://lrus.wolterskluwer.com/store/product/theory- zakon-in-praksa-pomorske 

arbitraže /) 

Predavanje bo potekalo za študente, ki poslušate predmet Gospodarsko pravo. 

V kolikor se želite gostujočega predavanja udeležiti tudi drugi študentje, se prijavite na 

spodnjo povezavo.  

 

 

PRIJAVE zbiramo TUKAJ do vključno 4. 05. 2021.  

Vljudno vabljeni! 
 
 
 
 
 
 
 

Kdaj: 5. 05. 2021, ob 12: 00 
           6. 05. 2021, ob 12:00 
 
Kje: ZOOM 
 
Vsem, ki boste svojo udeležbo potrdili, 
bomo dan pred e-dogodkom 
posredovali povezavo z geslom do 
'spletne sobe', na kateri bo e-dogodek 
potekal. Za udeležbo na e-dogodku 
potrebujete le brezplačno aplikacijo 
Zoom. Če se boste e-dogodku v aplikaciji 
Zoom pridružili prvič, vas bo klik na 
povezavo, ki jo boste prejeli, najprej 
napotil do prenosa aplikacije. V kolikor 
bi si aplikacijo želeli naložiti že sedaj, 
sledite tej povezavi: 
https://zoom.us/download ter si jo 
namestite. 
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