
Д-р Горан Илиќ е редовен професор на Правниот факултет – Кичево и Проректор 
за наука на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Од 2012 до 2016 година ја 
извршувал функцијата сенатор во Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 
Битола, а од 2013 до 2017 година ја извршувал функцијата Продекан за наука и 
меѓународна соработка на Правниот факултет - Кичево. Во 2017 година проф. д-р Горан 
Илиќ бил избран за Декан на Правниот факултет - Кичево по прв пат, додека на 15 
јануари 2021 година бил повторно избран за Декан на Правниот факултет - Кичево за 
мандатниот период 2021-2024 година.  

Научниот интерес на Проф. д-р Горан Илиќ опфаќа: политика и право на ЕУ, 
човекови права и слободи, европски федерализам, меѓународни односи, дигитален 
конституционализам итн. Тој е автор на книгите: „Европа на крстопат: Лисабонскиот 
договор како темел на надворешно-политичката моќ на ЕУ“, „ЕУтопија: надворешно- 
политичката моќ на ЕУ во идееологизацијата на пост-американскиот свет“ и „ЕУ во 
меѓународните односи: вредностите пред моќта”. Во своето досегашно научно 
работење, Проф. д-р Горан Илиќ објавил голем број на научни трудови објавени во 
референтни меѓународни научни публикации, како и учествувал на голем број научни 
конференции и симпозиуми во земјата и странство. Меѓудругото, проф. д-р Горан Илиќ 
е акредитиран ментор на трет циклус студии на студиската програма по „Меѓународно 
право и меѓународна политика”. 

Проф. д-р Горан Илиќ е предавач на Академијата за судии и јавни 
обвинители „Павел Шатев” – Скопје. Тој е основач на Институтот за истражување и 
европски студии – Битола и главен и одговорен уредник на меѓународното научно 
списание „Journal of Liberty and International Affairs“ (www.e-jlia.com).  

Од октомври 2019 година, Проф. д-р Горан Илиќ е вклучен како експерт во 
проектот ANETREC, кој е фокусиран на развојот на академската соработка и пост- 
конфликтното помирување во регионот на Западен Балкан. Од септември 2020 година, 
Проф. д-р Горан Илиќ започнува со постдокторски студии по „Нови технологии и 
право” во организација на Медитеранеа Меѓународниот центар за истражување на 
човекови права при Универзитетот Реџо Калабрија во Италија, кои со успех ги завршил 
во 2021 година. Од август 2021 година, Проф. д-р Горан Илиќ е избран за координатор 
за областа „Меѓународно јавно право” на споменатите постдокторски студии. Исто така, 
во 2021 година, Проф. д-р Горан Илиќ е избран за заменик-директор на меѓународниот 
уредувачки одбор на меѓународната едиција за право: „The New Challenges of Law in the 
XXI Century” како издание на повеќе високо-образовни установи од Европа и Латинска 
Америка. Меѓудругото, Проф. д-р Горан Илиќ е ангажиран како експерт на Институтот 
за глобална аналитика во Софија (Р. Бугарија), а воедно членува и во повеќе национални 
и меѓународни научни организации, учествува во работата на повеќе меѓународни 
научни списанија и научни конференции, а поседува и богато искуство со работа на 
повеќе меѓународни проекти и проекти поддржани од страна на Европската унија. 
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Dr. Goran Ilik is a full professor at the Faculty of Law - Kicevo and Vice-Rector for 
Science at the University “St. Kliment Ohridski” - Bitola (North Macedonia). From 2012 to 
2016, he served as a Senator in the Senate of the University "St. Kliment Ohridski" - Bitola, and 
from 2013 to 2017, he held the position of Vice-Dean for Science and International Cooperation 
at the Faculty of Law - Kicevo. In 2017, Prof. Dr. sc Goran Ilik was elected Dean of the Faculty 
of Law - Kicevo for the first time, while on January 15, 2021, he was re-elected as Dean of the 
Faculty of Law - Kicevo for the second time. The academic background includes BA in Law, 
MA in Political Science, and PhD in Political Science. The scientific interest of Prof. Dr. Goran 
Ilic covers: EU politics and law, human rights and freedoms, European federalism, international 
relations, digital constitutionalism, etc. He is the author of the books: “Europe at the crossroads: 
The Treaty of Lisbon as a basis of European Union international identity”, “EUtopia: the 
international political power of the EU in the process of ideeologization of the post-American 
world”, and “International relations and the European Union: Values before Power”.  

In his scientific work so far, Prof. Dr. sc. Goran Ilik published a large number of 
scientific papers published in international peer-reviewed scientific publications, as well as 
participated in a large number of scientific conferences and symposiums in the country and 
abroad. Among other things, Prof. Dr. sc. Goran Ilik is an accredited mentor of the third cycle of 
studies of the "International Law and International Politics" study program. 

Prof. Dr. sc. Goran Ilik is a lecturer/trainer at the State Academy of Judges and Public 
Prosecutors “Pavel Shatev” – Skopje (North Macedonia). Also, Prof. Dr. sc. Goran Ilik is co-
founder of the Institute for Research and European Studies – Bitola and Editor-in-Chief of the 
international academic journal “Journal of Liberty and International Affairs” (www.e-jlia.com).  

Since October 2019, Prof. Dr. sc. Goran Ilik has been engaged as an expert in the project 
ANETREC, which is focused on academic cooperation and post-conflict reconciliation in the 
Western Balkans region. Also, he completed a post-doctoral fellowship at “Mediterranea” 
International Centre for Human Rights Research in Italy (2020-2021). In August 2021, Prof. Dr. 
sc. Ilik became a coordinator of the sub-thematic area “International Public Law” at the post-
doctoral program in “New Technologies and Law”, organized by the “Mediterranea” 
International Centre for Human Rights Research at the University Mediterranea of Reggio 
Calabria (Italy). In 2021, Prof. Dr. Sc. Goran Ilik was elected as the Deputy Director of the 
International Editorial Board of the international law edition: “The New Challenges of Law in 
the XXI Century” as an edition of several higher education institutions from Europe and Latin 
America. Prof. Dr. sc. Goran Ilik has been engaged as an expert by the Institute for Global 
Analytics in Sofia (Bulgaria), which is an independent, nonpartisan, and nonprofit organization. 
At the same time, he is a member of several national and international scientific organizations, 
participates in the work of several international scientific journals and scientific conferences, and 
has rich experience working on international projects and projects supported by the European 
Union. 
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