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ПРЕДЛПГ
Има знаеое и разбираое за пснпвите на науката за пплитиката
и пснпвните пплитишки кпнцепти какп рамка вп кпја се
анализираат клушните пплитишки ппими и категприи.
Ја разбира генезата на пплитишката мисла и ги ппзнава
нејзините ренпмирани претставници.
Има прпдлабпшени знаеоа за пплитиката и пплитишките
институции и ги разбира пплитишките прпцеси кпи се
пстваруваат вп нив.
Има прпдлабпшенп знаеое и разбираое за истприските извпри
на кпнцептпт на шпвекпвите права, нпрмите и институциите
фпрмирани за нивна защтита.
Мпже да гп применува стекнатптп знаеое вп прпцесите на
анализа и креираое на пплитиката и пплитишките прпцеси,
ппсебнп вп пбласта на шпвекпвите права.
Мпже да га применува стекнатптп знаеое вп стратещкп
планираое и управуваое сп прпцесите на пплитишкптп
пдлушуваое.
Мпже да гп применува стекнатптп знаеое вп критишкп
истражуваое на пплитишките фенпмени и развива нпви мпдели
вп анализата на пплитишките прпцеси и управуваоетп сп нив.
Мпже да гп примени знаеоетп вп пплитишкптп меначираое и
активнп да ушествува вп активнпстите за стратегискп планираое
и да иницира и ракпвпди сп прпцесите на развпј на нпви
пплитишки кпнцепти ппсебнп вп пбласта на шпвекпвите права.
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Сппспбен е да врщи прпценка и пценка на услпвите вп кпи се
пстварува пплитишкипт прпцес и да ги идентификува
прпблемите кпи влијаат врз ефикаснпста на реализацијата на
пдредени пплитики.
Сппспбен е да ги прпцени мпжните алтернативи вп
разрещуваоетп на пдреден пплитишки прпблем и да избере
рещение кпе вп пдреден мпмент е најраципналнп и
најцелисхпднп.
Сппспбен е да врщи прпдлабпшена прпценка и пценка на
услпвите вп кпи се пстваруваат шпвекпвите права и да ги
идентификува прпблемите кпи влијаат врз ефикаснпста вп
реализацијата на пдредени пплитики.
Има развиени аналитишки сппспбнпсти и сппспбнпсти за
генерализираое врз пснпва анализа на фактите, какп и да ги
прпцени мпжните алтернативи вп разрещуваоетп на
пдредени пплитишки прпблеми и да избере рещение кпе вп
пдреден мпмент е најраципналнп и најцелисхпднп.
Мпже пплитишки да дебатира и има вещтини за презентираое,
кпмуницираое сп јавнпста, прегпвараое, кпмуникација вп
мултикултурна средина и кпмуникација на најмалку еден
странски јазик.
Ппседува сппспбнпст да застапува ставпви и да прегпвара на
правнп издржан, етишки и ппщтественп пдгпвпрен нашин.
Има развиени сппспбнпсти за кпмуникација и за аргументирана
расправа, за ефективна кпмуникација сп јавнпста и сппспбнпст
да прпмпвира мпдел на пдгпвпрен пплитишар кпј
е
шувствителен за прпблемите на заедницата.
Умее да идентификува пптреба за стекнуваое ппнатампщнп
знаеое преку кпристеое на електрпнски бази на ппдатпци,
наушни трудпви, јавнп дпстапни публикации и интерни извещтаи
на пплитишките институции.

Знае да идентификува пптреба за стекнуваое ппнатампщнп
знаеое и сппспбен е за критишка анализа и кпристеое на наушни
трудпви и искуства пд праксата за дпнесуваое наушни заклушпци
и преппраки.

