Име на студиската програма

Студиска програма за докторски студии по
општествени науки од областа на социјалната
работа и социјалната политика

Самостојна високообразовна институција
во која се изведува студиската програма

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“- Скопје

Единица на универзитетот во која се
изведува студиската програма

Институт за социјална работа и социјална
политика, Филозфски Факултет, Скопје

Раководител на студиска програма

Проф. д-р Маја Геровска Митев
Научно подрачје: Општествени науки

Образовно -научно поле
Социјална работа и социјална политика
Научна, стручна или уметничка област

Вид на студии

Академски (III циклус докторски студии)

Обем на студиите изразен во ЕКТС
кредити

180 ЕКТС кредити

Научен назив

1. доктор по општествени науки-од полето на
социјална работа
2. доктор по општествени науки-од полето на
социјална политика.

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 _социјална работа и социјална
политика______
Покажува
систематско
разбирање на полето на социјалната работа и социјалната
Знаење и
политика
и
совршено
познавање
на методи и вештини за истражување во рамките на
разбирање
Примена на
знаењето и
разбирањето
Способност за
проценка

тоа поле согласно највисоките меѓународни стандарди
Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира суштински предмет
на истражување со научен интегритет. Има направено придонес преку оригинални
истражувања кои ги поместуваат напред постојните граници на знаење, развивајќи
нови знаења, вреднувани на ниво на национални и интернационални рецензирани
публикации.
Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени идеи, имајќи
компетенции за проценка. Способност за независно иницирање и учество во
национални и меѓународни истражувачки мрежи и настани со научен интегритет.

Комуникациски
вештини
Вештини на
учење

Способност за независно иницирање на истражувачки и развојни проекти, преку кои ќе
генерира ново знаење и вештини за развој на социјалната политика и социјалната
работа.
Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска заедница и со
општеството во целина во рамките на областа социјална работа и социјална политика.
Се очекува да биде способен да сe промовира во академски и професионални рамки и
во општествениот и социјалниот развој во општеството базирано на знаење.

1 б. Специфични дескриптори на квалификациите со кои се одредуваат резултатите од
учењето од докторските студии од трет циклус по _социјална работа и социјална
политика_________
Квалификациите кои означуваат успешно завршување на трет циклус докторски студии - 180
кредити (ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на
квалификации.
Покажува систематско разбирање на полето на социјалната работа и социјалната
Знаење и
политика и совршено познавање на специфични квалитативни и квантитативни методи
разбирање
Примена на
знаењето и
разбирањето
Способност за
проценка

Комуникациск
и вештини
Вештини на
учење
Лице за
контакт

и вештини за истражување во рамките на социјалната работа и социјалната политика
согласно највисоките меѓународни стандарди.
Покажува способност да толкува, дизајнира, применува и адаптира суштински
социјални политики и програми со научен интегритет. Има направено придонес преку
оригинални социјални истражувања кои ги поместуваат напред постојните граници на
знаење, развивајќи нови знаења, вреднувани на ниво на национални и
интернационални рецензирани публикации.
Способност за критичка анализа, оценување и синтеза на нови и сложени социјални
појави, имајќи компетенции за проценка. Способност за независно иницирање и
учество во национални и меѓународни социјални истражувачки мрежи и социјални
настани со научен интегритет.
Способност за независно иницирање на социјално истражувачки и развојни проекти,
преку кои ќе генерира ново знаење и вештини за развој на социјалната политика и
социјалната работа.
Може да комуницира со своите колеги, пошироката академска заедница и со
општеството во целина во контекст на промовирање и подигнување на социјалната
благостојба на населенитео.
Се очекува да биде способен да сe промовира во академски и професионални рамки и
во општествениот, политичкиот и социјалниот развој во општеството базирано на
знаење.

Проф. д-р Маја Геровска Митев (gerovska@fzf.ukim.edu.mk)

