Име на студиската програма

Организациски науки и управување (менаџмент)

Самостојна високообразовна институција
во која се изведува студиската програма

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

Единица на универзитетот во која се
изведува студиската програма

Економски институт – Скопје и
Економски факултет - Скопје

Раководител на студиска програма

Проф. д-р Биљана Ангелова

Образовно -научно поле

Општествени науки

Научна, стручна или уметничка област

Организациски науки и управување (менаџмент)

Вид на студии

Академски (III циклус докторски студии)

Обем на студиите изразен во ЕКТС
кредити

180 ЕКТС кредити

Научен назив

Доктор по организациски науки и
управување(менаџмент)

Времетраење на студиите, во години

3 години

Дескриптори на квалификациите
1a Општи дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од учењето за
студската програма од докторските студии од трет циклус по организациски науки и
управување (менаџмент)
Покажува
знаење
и разбирање за научното поле на организациски науки и управување, како
Знаење и
и
оспособеност
за
користење на методите за анализа и наоѓање решенија за проблемите од
разбирање
Примена на
знаењето и
разбирањето
Способност за
проценка
Комуникациски
вештини
Вештини на

оваа проблематика на систематски и на креативен начин што обезбедува основа за
оригиналност во развивањето и/или примената на автономни истражувачки идеи.
Применува аналитичко-истражувачки вештини при истражување на конкретни појави од
областа на организациските науки (менаџмент), како и при решавање на
интердисциплинарни прашања и проблеми.
Покажува способност за прибирање, обработка, анализа и презентирање на релевантни
информации, идеи и концепти, како и способност за синтетизирање и интегрирање на
знаењето за клучните области од организациските науки и управувањето (менаџмент).
Покажува способност за јасна, концизна, навремена и разбирлива комуникација со
засегнатите страни при решавањето на определен проблем, како и почитување на
хиерархиската поставеност при институционалната комуникација, транспарентност при
пренос на информациите и професионалност во извршувањето на обврските.
Демонстрира совладани и комбинирани вештини за учење – концентрација, читање и

учење

слушање, меморирање, користење на времето, индивидуално ангажирање, индивидуална
истражувачка, читање литература и барање релевантни податоци од интернет.

1 б. Специфични дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од
учењето од докторските студии од трет циклус по организациски науки и управување
(менаџмент)
Квалификациите кои означуваат успешно завршување на трет циклус докторски студии - 180
кредити (ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на
квалификации.
Способност за употреба на проширено и продлабочено знаење, со високо ниво на
Знаење и
професионална компетентност во доменот на специфичните дисциплини и во сродните
разбирање

Примена на
знаењето и
разбирањето

Способност за
проценка

Комуникациск
и вештини

Вештини на
учење

Лице за
контакт

области. Поседува длабинско разбирање за меѓусебната испреплетеност на предметните
области од научното поле на организациски науки и управување и покажува знаење за
причинско-последичните врски помеѓу нив. Покажува знаења неопходни при водењето на
економските и менаџмент-организациските политики кои опфаќаат прашања од менаџмент
и економија.
Применува знаење релевантно за научното поле организациски науки и управување
(менаџмент) при третирање на различни професионални и/или научно-истрашувачки
проблеми, а посебно при формулирање и промена на релевантните организациски
политики и управување. Демонстрира способност за критичко размислување и
аргументирана дискусија при разгледување и решавање на конкретни проблеми од областа
на организациските науки и управувањето.
Покажува способност за оценка и правилна примена на методологијата што се користи при
истражувањето на проблеми од областа на организациските науки и управувањето
(менаџмент). Покажува способност за соодветна проценка и приоритизирање на конкретни
проблеми од областа на организациските науки и управувањето (менаџмент) и избор на
соодветни решенија, посебно во контекст на формулирањето на релевантните менаџмент
стратегии и политики.
Покажува способност за работа во мултикултурни средини, поседува разбирање за
различните вредносни системи и има изразена посветеност кон тимска работа и
оспособеност за осознавање на сопственото место во тимот при работа на конкретен
проблем, согласно сопствените компетенции. Владее со елементите и компонентите на
комуникација и вештините за слушање и успешно користи информатички и комуникациски
технологии.
Демонстрира длабински аналитички пристап при следење, разбирање и коментирање на
проблемите од областа на организациските науки и управувањето (менаџментот), како и
интердисциплинарните прашања. Покажува оспособеност за критичко размислување при
оцената на ставови, идеи и решенија поврзани со конкретен проблем, како и способност за
ефикасна примена на стекнатото знаење во пракса. Покажува способност за
идентификување на своите сопствени потреби и интереси за докторски студии во областа
на организациските науки и управувањето и презема иницијатива за стекнување знаења и
учење со висок степен на независност.
Анкица Петковска тел: (02) 3115-076
Ирина Мајовски

