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ПОЛИТИЧКИ НАУКИ И ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Едногодишни студии

Задолжителни предмети

• Човековите права и трансформацијата на светските политики 
(компаративни политики за човековите права)

• Демократија, моќ и граѓанство
• Применета политика и политичка анализа
• Методологија на општествени истражувања

Изборни предмети

• Национализмот и етничките конфликти
• Политичка антропологија
• Конструктивно разрешување конфликти
• Медиуми и политика
• Човекова безбедност
• Мултикултурализам
• Популациона политика
• Изборни системи и политички партии
• Етничките конфликти и меѓународната безбедност
• Слобода на изразување
• Глобализација и Европска интеграција
• Политичка култура и комуникации
• Политички менаџмент
• Политичка психологија
• Граѓанско општество

Двогодишни студии

Задолжителни предмети

• Човековите права и трансформацијата на светските политики 
(компаративни политики за човековите права)

• Демократија, моќ и граѓанство
• Применета политика и политичка анализа
• Политичка антропологија
• Конструктивно разрешување конфликти
• Методологија на општествени истражувања

Изборни предмети

• Национализмот и етничките конфликти
• Медиуми и политика
• Човекова безбедност
• Мултикултурализам
• Популациона политика
• Изборни системи и политички партии
• Етничките конфликти и меѓународната безбедност
• Слобода на изразување
• Глобализација и Европска интеграција
• Политичка култура и комуникации
• Политички менаџмент
• Политичка психологија
• Граѓанско општество



Магистрантите, по успешното завршување на програмата, се 
стекнуваат со звање магистер по политички науки и човеко-
ви права, со можност за кариера во различни области, како 
на пример: политика, образование, истражувачка дејност, 
јавна и државна администрација, медиуми, меѓународни ор-
ганизации, асоцијации на граѓани/невладини организации.

Појдовна позиција на студиите претставуваат човековите 
права и менаџирањето на конфликтите, едни од најголемите 
предизвици на современата политика - создавање на свет 
во кој што е можно поголем број луѓе да уживаат што е мож-
но поголем број права и слободи.

Првите студенти на оваа студиска програма се запишани во 
учебната 1967/68 година.



СОЦИОЛОГИЈА- МЕНАЏМЕНТ НА 
ОПШТЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ

Едногодишни студии

Задолжителни предмети

• Социологија
• Економска социологија
• Политичка социологија
• Методологија на социолошки истражувања

Изборни предмети

• Социологија на населби
• Социологија на култура
• Политичка култура и комуникација
• Социологија на нацијата
• Социологија на брак и семејство
• Социологија на религија и социологија на морал
• Глобализација на културата
• Мултикултурализмот
• Социологија на етнички односи
• Социјална антропологија
• Социологија на масовни комуникации
• Политичка религија
• Вовед во менаџмент
• Социо-економски карактеристики на глобализацијата
• Социологија на труд
• Комуникација со социјалните медиуми
• Демократија, моќ и граѓанство

Двогодишни студии

Задолжителни предмети

• Социологија
• Социологија на промени 
• Социологија на култура
• Економска социологија
• Методологија на општествени истражувања
• Методологија на социолошки истражувања

Изборни предмети

• Академско пишување
• Општествено политичко уредување на Република Македонија
• Социологија на брак и семејство
• Социологија на населби
• Социологија на религија и социологија на морал
• Глобализација на културата
• Социологија на мултикултурализмот
• Социологија на етнички односи
• Социјална антропологија
• Социологија на масовни комуникации
• Предизвици и дилеми: Одговор на криминалот
• Социологија на нацијата
• Граѓанско општество и општествениот развој
• Социо-економски карактеристики на глобализацијата
• Социологија на труд



Студентите коишто ќе ги завршат студиите на овој модул ќе 
развијат способност за критичко мислење и дискутирање, ор-
гинално и креативно поставување на тезите во областа на со-
цио-културата и нивно соодветно образложување и научно ар-
гументирање. Студентите со стекнатото теоретско знаење, како 
и знаењето стекнато од релевантните истражувања ќе може 
да ги применат непосредно  при поставувањето на конкретни 
прашања, проблематизирањето на постојните прашања како и 
соодветно да пристапат кон промислување и елаборирање на 
прашањата од социологијата на македонското општество. Стек-
натите знаења ќе им овозможат да се вмрежат во интернацио-
налните организации во коишто може да партиципираат, особе-
но со изработка на оргинални научни трудови. Студентите ќе се 
стекнат со вештина како да ги осознаат, разберат и интерпре-
тираат носечките теории во социологијата, потоа социологија-
та на промени, методологијата на социолошките истражувања, 
економската социологија и социологијата културата и политич-
ката комуникација, коишто ги мапирале клучните автори кои 
воглавном го дале својот прилог при сотановувањето и разви-
вањето на оваа научна дисциплина. Воедно, студентите ќе се 
подучуваат на критичко читање и ќе се насочуваат како да ги 
аплицираат во нивните трудови, во коишто ќе се поттикнуваат 
да пишуваат за современите случувања во оваа сфера.
Овие студии започнуваат со работа во учебната 1967/68 година.



КУЛТУРАТА ВО ЕРАТА НА КИБЕРНЕТИКАТА 

Едногодишни студии

Задолжителни предмети

• Култура и идентитет 
• Културата во кибернетичкиот простор 
• Културата и комуникациите во ерата на кибернетиката 
• Методологија на истражувања од областа на културата и дигиталните 

технологии

Изборни предмети

• Културни политики и културни институции 
• Култура, град и општество 
• Кибер психологија 
• Визуелна култура 
• Феноменологија на филмската комуникација

Магистрантите, по успешното завршување на студиската програма, се 
стекнуваат со звање магистер по културологија, со можност за вработување 
во различни сфери, како на пример: образовни и културни институции, уни-
верзитети, министерства, истражувачки институции, медиуми, културни и 
креативни индустрии, невладини организации, меѓународни организации и 
фондации.

Со завршување на студиите, магистрантите ќе развијат способност за ана-
лиза на информациите и основните елементи на културолошкиот пристап; 
Способност за културолошка анализа на социјалните промени, општестве-
ните концепти, глобалните процеси и политичката култура, за начинот на 
живеење и уметностите.

Оваа студиска програма постои од учебната 2011/12 година.



КОМУНИКАЦИИ

Едногодишни студии

Задолжителни предмети

• Методологија на општествени истражувања 
• Комуникологија со комуникациски теории 
• Односи со јавност

Изборно-задолжителни предмети

• Нови медиуми и социјални мрежи 
• Интерперсонална комуникација

Изборни предмети

• Глобализација и комуникации 
• Политичка култура и комуникација 
• Медиуми и граѓанско општество 
• Интеркултурна комуникација 
• Медиуми, теорија и анализа 
• Етика и деловно комуницирање 
• Јавно мислење 
• Компјутерска комуникација и киберкултура 
• Медиуми и политика 
• Менаџмент во медиуми 
• Новите медиуми и човековите права

Двогодишни студии

Задолжителни предмети

• Комуникологија со комуникациски теории
• Односи со јавност 
• Интерперсонална комуникација
• Глобализација и комуникации
• Методологија на општествени истражувања
• Методологија на комуниколошки истражувања

Изборни предмети

• Политичка култура и комуникација
• Медиуми и граѓанско општество
• Интеркултурна комуникација 
• Нови медиуми и социјални мрежи
• Етика и деловно комуницирање
• Јавно мислење 
• Компјутерска комуникација и киберкултура 
• Медиуми и политика 
• Менаџмент во медиумите и културните институции
• Медиумска психологија



Магистрантите, по успешното завршување на програмата, се 
стекнуваат со звање магистер по комуникации, со можност за 
вработување во различни области, како на пример: односи со 
јавност, образование, менаџмент и други административни 
дејности. Овие студии се наменети за кандидати кои претенди-
раат на вработување (или се веќе вработени) во медиумската 
и културна индустрија - особено во телевизијата, радиото, 
печатот и издавачката дејност, како и во едукација и тренинг. 

Овој студиум се занимава со клучот за социјалната интегра-
ција, а со тоа и човечкиот опстанок - комуникацијата. Во 21-от 
век, кога комуникацијата и вербалната и невербалната е во ос-
новата на сè што правиме, кога светот стана глобална заедни-
ца, но и страшен предизвик за интегрирање на луѓе со различ-
ни културни потекла, овој студиумот има за цел стекнување 
знаења за масовната и интерперсоналната комуникација, вер-
балните и невербалните знаци и однесувања, модели на одне-
сување, меѓусебна доверба, разрешување на конфликти, ли-
дерство, градење на тим, функција и процес на комуникација, 
критики и конструктивни повратни информации,  поефективно 
комуницирање со технологијата, следење на масовните меди-
уми, битисувањето и користењето на сајбер просторот. 

Втор цуклус на студии на оваа програма се организаираат од 
учебната 1980/81 година.



МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Едногодишни студии

Задолжителни предмети

• Менаџмент на човечки ресурси
• Методологија на општестени истражувања
• Економика на трудови ресурси
• Стратегиски менаџмент

Изборни предмети

• Професионален и кариерен развој
• Трудово право
• Организациско однесување
• Менторство
• Оперативен менаџмент
• Односи со јавност
• Претприемништво
• Менаџмент на квалитет
• Менаџмент на промени
• Водство
• Ергономија
• Системи за наградување
• Современ синдикализам
• Меѓучовечка интеракција и комуникација
• Културни институции и управување
• Проектен менаџмент

Двогодишни студии

Задолжителни предмети

• Менаџмент
• Менаџмент на човечки ресурси
• Методологија на општестени истражувања
• Економика на трудови ресурси
• Стратегиски менаџмент
• Истражувачки методи во менаџмент на човечки ресурси

Изборни предмети

• Професионален и кариерен развој
• Трудово право
• Организациско однесување
• Оперативен менаџмент
• Менторство
• Односи со јавност
• Водство
• Менаџмент на промени
• Претприемништво
• Ергономија
• Системи за наградување
• Менаџмент на квалитет
• Современ синдикализам
• Меѓучовечка интеракција и комуникација
• Културни институции и управување
• Проектен менаџмент
• Граѓанско општество



Оваа програма е прв основан постдипломски студиум од облас-
та менаџмент на човечки ресурси во земјата, и постои од 1991 
година. Студиската програма ги задоволува образовните потре-
би за следните позиции:

• Професионалец за човечките ресурси: раководител или 
извршител во одделот за ЧР, професионалец за одделни 
аспекти на третманот на ЧР во владини или приватни ор-
ганизации: министерства, локална самоуправа, агенции за 
посредување при вработување, консултански фирми;

• Менаџер на мала или средна фирма или функциски ме-
наџер во средна или голема фирма, раководител во јавна 
институција (образовна, здравствена, социјална и сл.);

• Консултант за менаџмент и менаџент на човечки ресурси.



ОПШТЕСТВЕН РАЗВОЈ

Едногодишни студии

Задолжителни предмети
• Развојна економија 
• Бизнис и развој 
• Институции и развој 
• Методологија на општествени науки и статистички методи

Изборни предмети
• Социјална антропологија 
• Здравствена политика 
• Култура и развој 
• Правда и развој 
• Историја и политика на ЕУ 
• Психологија на животната средина 
• Психологија на заедницата 
• Социологија на македонското општество 
• Организациско однесување и развој 
• Односите со јавноста и опкружувањето 
• Граѓанското општество и општествениот развој 
• Ресторативна правда: старо-нови предизвици 
• Род, криминал и казнено-правен систем 
• Човечки капитал и развој

Двогодишни студии

Задолжителни предмети
• Развојна економија
• Бизнис и развој 
• Институции и развој 
• Социјална антропологија 
• Методологија на општествени науки и статистички методи 
• Методологија на општествен развој

Изборни предмети
• Здравствена политика 
• Култура и развој 
• Правда и развој 
• Историја и политика на ЕУ 
• Психологија на животната средина 
• Психологија на заедницата 
• Социологија на македонското општество 
• Организациско однесување и развој 
• Односите со јавноста и опкружувањето 
• Граѓанското општество и и општествениот развој 
• Ресторативна правда: старо-нови предизвици 
• Род, криминал и казнено-правен систем 
• Човечки капитал и развој



Целта на студиите од втор циклус „Општествен развој” е да 
понуди интердицсиплинарно знаење и анализа во областа на 
социо-економскиот развој релевантен за Република Северна 
Македонија и за земјите во развој. Областа на студиите по 
Општествен развој паралелно изучува повеќе дисциплини: 
социологија, економија, политички науки, право, организаци-
ски науки, антропологија, демографија, психологија и култура. 
Основната идеја во интердисциплинарниот пристап на оваа 
академска дисциплина е неможноста да се проучат развој-
ната политика, идентификување и креативното решавање на 
сложените развојни проблеми, користењето на природните 
ресурси, сиромаштијата, нееднаквоста, бизнисот, популација-
та, институциите на пазарната економија, човековите права 
и демократизацијата, развојните и научните истражувања во 
проекти во една научна област.
Студентите кои успешно ќе ги завршат овие студии, имаат 
можност да ја градат својата кариера во консалтинг компании, 
јавни институции на национално и локално ниво, бизнис сек-
торот и во домашни и меѓународни невладини организации. 
Оние кои се ориентирани кон академската кариера, своето 
образование можат да го продолжат на докторско студии по 
социологија, економија, организациски науки, политички нау-
ки, право, меѓународно право, комуникации, демографија, во 
земјата и странство.
Оваа програма се организира од учебната 2014/15 година.

Наставно-научен кадар од Институтот ангажиран 
во реализацијата на програмите

Наставно-научен кадар од други институции 
ангажиран во реализацијата на програмите

• Проф.д-р Емилија Симоска
• Проф.д-р Мирјана Најчевска
• Проф.д-р Панде Лазаревски
• Проф.д-р Славејко Сасајковски
• Проф.д-р Ружица Цацаноска
• Проф.д-р Петар Атанасов
• Проф.д-р Наташа Габер Дамјановска
• Проф.д-р Мирјана Борота Поповска
• Проф.д-р Ганка Цветанова
• Вонр. проф.д-р Горан Јанев
• Вонр.проф.д-р Маријана Марковиќ
• Вонр.проф.д-р Елеонора Серафимовска
• Вонр.проф.д-р Марија Топузовска Латковиќ
• Вонр.проф.д-р Анета Цекиќ
• Вонр.проф.д-р Бојана Наумовска
• Доц.д-р Весна Забијакин Чатлеска

• Проф.д-р Кирил Постолов, Економски факултет, УКИМ
• Проф.д-р Миколај Кузиновски, Машински факултет, УКИМ
• Проф.д-р Радмил Поленаковиќ, Машински факултет, УКИМ
• Проф.д-р Владимир Трајковиќ, Факултет за информатички науки 

и компјутерско инжинерство, УКИМ
• Проф.д-р Виолета Петроска Бешка, Филозофски факултет, УКИМ
• Проф.д-р Верица Јанеска, Економски институт, УКИМ 
• Проф.д-р Силвана Мојсовска, Економски институт, УКИМ
• Проф.д-р Дејан Мицковиќ, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ
• Проф.д-р Тодор Каламатиев, Правен факултет „Јустинијан Први“, УКИМ
• Проф.д-р Моме Спасовски, Медицински факултет, УКИМ
• Вонр.проф.д-р Стојанка Мирчева, Факултет за безбедност, УКЛО
• Проф.д-р Небојша Вилиќ, Факултет за драмски уметности, УКИМ
• Проф.д-р Сашо Насев, Факултет за драмски уметности, УКИМ



Бул. Партизански Одреди бб, П. фах 435
1000 Скопје, Република Северна Македонија

02/3061-119

contact@isppi.ukim.edu.mk

www.isppi.ukim.edu.mk
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