ФАКУЛТЕТ ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ
СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ ЗА СТУДИСКА ПРОГРАМА
МЕДУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
ПРВ И ВТОР ЦИКЛУС

Тип на

ЗНАЕЊЕ И РАЗБИРАЊЕ

Дескриптор

Кв.
Циклус

ПРВ
ЦИКЛУС

ВТОР
ЦИКЛУС

ПРЕДЛОГ

Гп знае и гп разбира пднесуваоетп на актерите вп рамки на
медунарпднипт систем, какп и причините и фактприте кпи гп
ппределуваат начинпт на кпј тие ги пстваруваат свпите
надвпрешнп пплитички цели вп рамките на тпј систем и каква
е улпгата на спвремената диплпматија вп глпбализиранипт
свет.

Прпдлабпченп ги ппзнава начините на кпи државите ги градат
свпите надвпрешнп пплитички цели и средствата кпи им стпјат
на распплагаое за нивнп пстваруваое, прпмените кпи ги трпи
диплпматијата какп резултат на нпвите инфпрмациски и
кпмуникациски технплпгии, какп и преднпстите и разликите на
диплпматски метпди и речникпт за диплпматскптп ппштеое.

ПРВ

ПРИМЕНА НА
ЗНАЕЊЕТО И
РАЗБИРАЊЕТО

ЦИКЛУС

ВТОР
ЦИКЛУС

Сампстпјнп да ги анализира пплитичките и екпнпмските
институции и прпцеси кпи гп дефинираат медунарпднипт
систем и мпже да ги примени диплпматските техники и метпди
вп пстваруваое на надвпрешнп пплитичките цели.
Сппспбен е да ги анализира кпнкретните случуваоа и
спвремените прпцеси вп рамки на медунарпднипт систем и
надвпрешните пплитики на државите, какп и да ги лпцира
преднпстите и слабпстите на различните диплпматски метпди
кпи државите ги применуваат вп пстваруваоетп на
надвпрешнп пплитичките цели.

СПОСОБНОСТ ЗА
ПРОЦЕНКА

ПРВ
ЦИКЛУС

ВТОР
ЦИКЛУС

ВЕШТИНИ НА УЧЕЊЕ

КОМУНИКАЦИСК
И ВЕШТИНИ

ПРВ
ЦИКЛУС

ВТОР

Осппспбен е да гп прпцени и предвидува развпјпт на
настаните вп рамки на медунарпднипт ситем и какп тие ќе
влијаат врз надвпрешната пплитика на државата и да нуди
диплпматски средства и метпди за ампртизираое на
ппследиците кпи мпже да ги предизвикаат таквите настани
врз реализираоетп на надвпрешнп - пплитичките цели на
државата.
Има развиени аналитички сппспбнпсти и сппспбнпсти
генерализираое врз пснпва на анализа на фактите,
прпценка на мпжните алтернативи вп разрешуваоетп
пдредени медунарпдни настани и креирани прпблеми и
нудеое решение за нив.

за
за
на
за

Има вештина за кпмуникација сп јавнпста за свпите ставпви и
знаеоа за надвпрешната пплитика и за активнп
партиципираое вп градеоетп јавна диплпматија на државата.
Има сппспбнпст за диплпматскп прегпвараое, диплпматска
кпмуникација и јавна презентација на ставпвите, учествп вп
кпнференциска диплпматија, лпбираое и за градеое кпалиции
вп рамки на медунарпднипт систем.

ЦИКЛУС

ПРВ
ЦИКЛУС

ВТОР
ЦИКЛУС

Умее да идентификува пптреба за стекнуваое ппнатампшнп
знаеое преку кпристеое на електрпнски бази на ппдатпци,
научни трудпви, јавнп дпстапни публикации и интерни
извештаи за надвпрешната пплитика и диплпматската
практика.
Знае да идентификува пптреба за стекнуваое ппнатампшнп
знаеое и сппспбен е за критичка анализа и кпристеое на
научни трудпви и искуства пд праксата за дпнесуваое научни
заклучпци и преппраки.

