Факултетот ги подготвува студентите за управување во
jавниот сектор, непрофитниот сектор и приватниот сектор.
Дипломираните студенти на овоj факултет се квалификуваат да работат во стручните служби на собранието,
владата, министерствата, разни агенции, во единиците
на локалната самоуправа како и во управувањето со
jавните институции, социjални, образовни, здравствени, културни и политички институции, невладини
организации и во приватни компании.

Ÿ Единствени во земjава кои нудат програми за

управување со jавни и невладини организации;
Ÿ За време на предавањата се ангажираат професионалци

и експерти од практиката во клиничка настава;
Ÿ Факултетот организира студиски посети како дел од
наставната програма во институции во земjава и во
странство;
Ÿ Локален кадар со академска подготвеност на
меѓународни универзитети и меѓународен кадар
ангажиран во предавање и истражување.
Ÿ Можност за семестрален престоj во европски
универзитети во рамките на програмата ЕРАСМУС +.
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Сите студиски програми се нудат во двата кампуси
на универзитетот (во Тетово и Скопје)

ВТОР ЦИКЛУС - Магистерски студии

ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
Оваа студиска програма е дизајнирана да ги подготви
студентите да стекнат менаџерски, советодавни, политички,
аналитички, законодавни знаења и вештини, како и вештини
и компетенции за нивно вработување на повисоките нивоа
во јавниот и невладиниот сектор.
Студиите на оваа ниво овозможуваат исполнување на
образовните потреби за поддршка на дипломираните на
оваа програма да започнат професионална кариера во
владините агенции на централно ниво, општините, јавните
институции, администрацијата во училиштата и универзитетите, граѓанскиот сектор и бизнис секторот.

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
Оваа студиска програма придонесува за обука на студентите
за развивање на иновативни знаења, вештини, способности и
компетенции во областа на работата и социјалната политика.
Програмата создава кадар кој ќе управува со социјалните
услуги, со потребните вештини за давање услуги приспособени на барањата и современите социјални потреби на поединците. Во согласност со стратегиите и програмите на централно
и локално ниво, во смисла на зајакнување на улогата на
социјалните центри и деинституционализација, дипломираните на оваа студиска програма ќе одговорат на потребите за
градење човечки капацитети во овие структури и системи.
Цели на студиската програма се:
- Обука за работа со поединци, семејства, групи и локални
заедници кои се во социјален ризик или се соочуваат со
социјални проблеми;
- Стекнување знаења за дејствување во надминување на
социјалните нееднаквости и придонес кон ранливите групи;
- Примена на знаењата за давање услуги без дискриминација
врз основа на раса, пол, етничка припадност, верска
припадност, економски статус, возраст итн.
- Придонес во креирањето на социјалните политики во областа
на заштитата и социјалната сигурност, вработување, образование, домување, старост, синдикално организирање итн.

ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

Е - УПРАВУВАЊЕ

Оваа студиска програма е дизајнирана да им овозможи на дипломираните да стекнат знаења и вештини за компетентно практикување
во јавните и владините организации и во граѓанскиот сектор.
Дипломирани студенти во оваа студиска програма ќе:
- Градат кариера во областа на политичките науки, јавните политики,
управувањето со човечки ресурси, економијата и јавните институции
итн.;
- Стекнат менаџерски вештини за управување со материјални и
човечки ресурси во јавните институции;
- Стекнат знаење за планирање на нови и реформски политики во
различни области кои се значајни за државата и општеството;
- Подготвени за активно ангажирање и учество во лидерскоистражувачки проекти во политичкиот и општествениот живот;
- Бидат обучени со соодветна пракса и знаење за да работат во
политички партии, јавни институции, невладини организации итн.

Оваа студиска програма има за цел да подготви компетентни
кадри кои ќе одговорат на стратешките приоритети на
земјата во областа на реформата на јавната администрација,
кои се однесуваат на подобрување на квалитетот на услугите
во јавниот сектор, информирање на граѓаните и бизнисот и
мерење на квалитетот на услугите преку примена на нови
информатички технологии.
Програмата обезбедува компетентно знаење за
напредување во кариерата како и способност за одговор кон
предизвиците на дигитализацијата во јавниот сектор во
согласност со стратешките приоритети на земјата и
современите меѓународни стандарди.
Оваа студиска програма им овозможува на персоналот
вработен во јавните и приватните институции да стекнат
знаења, компетенции и вештини за да одговори на
предизвиците на дигитализацијата во јавниот и приватниот
сектор.

УПРАВУВАЊЕ И ЛИДЕРСТВО ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
Оваа студиска програма има мултидисциплинарен пристап во областа
на управувањето и јавниот менаџмент, правото и социо-економските
науки. Тука се идентификувани основните концепти, принципи на
владеење, административни и правни процеси, теории во јавната
администрација, човековото и институционалното однесување,
процесот на креирање јавни политики, лидерството во јавниот сектор.
Студиската програма има за цел да подготви кадар за:
- Управување и раководење на организациските единици во
институциите во јавниот сектор;
- Примена на стручно знаење во процесот на управување со човечки
ресурси, буџет во институции од јавниот сектор, невладиниот сектор и
приватните организации;
- Развивање на критичко размислување за бирократскиот модел и
поттикнување и градење капацитети за спроведување на принципите
на новото јавно управување во институциите;
- ги препознава современите трендови во јавните институции;
- Преземање иницијатива за идентификување и решавање на
проблемите во државните институции;
- Стратешко планирање, акциони планови, пишување проекти и нивна
примена во пракса.

МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ И ДИПЛОМАТИЈА
Преку оваа студиска програма студентите се стекнуваат со
менаџерски, советодавни, политички, аналитички и правни
вештини и знаења кои можат да се применат за работа во
институции и организации од областа на меѓународните
односи, дипломатските претставништва, компании и
мултинационални организации. Таа има за цел да ги обучи
студентите да градат професионални кариери во светот на
меѓународните односи и современата дипломатија.
Преку спојот на теоријата и практиката во надлежните
институции, студентите ќе се стекнат со потребните знаења и
вештини за започнување на својата професионална кариера
во државните институции од областа на меѓународните
односи и дипломатијата, меѓународни владини и невладини
организации, амбасади, конзулати итн.
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