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Опис на програмата

Целта на студиската  програма по водство и управување во образованието е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат
основата на сознанијата, посебни и систематски знаења, за академското ниво на процесот на трансформација на
образованието во опкружувањето и пошироко во регионот.

Кариера

Кадар со нови знаења во образованието.
Со способност да истражува во областа на образованието.
Со способност да креира политики во образованието и во школството.
Со способност  за ефикасно менаџирање со образовните организации.

Резултати од учењето
Знаење и разбирање

- Разбирање на локалните, регионалните и на глобалните промени во образованието.
- Студентите ќе бидат лидери во образовните иновации.
- Студентите ќе бидат добро упатени во реформите на образовниот процес во Македонија и во регионот и ќе
поседуваат вештини за имплементација на акционите планови и на програмите за реформи.

Примена на знаењето и разбирањето

- Студентите ќе бидат во можност да ги советуваат владините и невладините политичари во однос на образованието

http://www.seeu.edu.mk


како и да ги планираат локалните потреби и потреби на кадарот преку нивно адаптирање со економските ресурси на
земјата, истовремено нагласувајќи ги вештините за стратешко управување и водство.
- Студентите ќе можат да ги преземат водечките улоги во образовните институции (јавни и приватни) во Република
Македонија и пошироко.

Способност за проценка

- Студентите ќе се соочат со ризикот и со предизвиците кои ги носи промената на традиционалното со модерното во
образовниот систем.
- Ќе бидат во можност да вршат процена на програмите, наставните планови, кадарот и на образовната политика.

Комуникациски вештини

- Ќе поседуваат одлични комуникациски вештини.
- Ќе поседуваат способност за користење на  технологијата во училниците и во администрацијата за нивно успешно
функционирање во општествата и институциите базирани на знаење.

Вештини на учење

- Ќе стекнат вештини за обезбедување водство во училиштата низ РСМ и за имплементитрање на истражувањата во
образовните институции.
- Ќе стекнат вештини за управување со човечките, економските и со технолошките ресурси.
- Ќе бидат обучени и компетентни за преземање одговорност и за унапредување на образованието. Преку обука,
задолжителна за сите студенти, ќе можат ефикасно да дејствуваат во мултикултурната и во мултијазичната средина.

Листа на предмети

Семестар 1

[DLCC0101] [10.0 ЕКТС] Методологија на истражување 
[C2018] [10.0 ЕКТС] Клучните прашања во подчувањето на водството во образованието 
[DLCC0103] [10.0 ЕКТС] Пишување на докторската дисертација 

Семестар 2

[DLCC0104] [10.0 ЕКТС] Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација 
[10.0 ЕКТС] Изборен предмет  
[10.0 ЕКТС] Изборен предмет  

Семестар 3

[PHD-S3-S4-01] [40.0 ЕКТС] Научно-истражувачка работа 
[PHD-S3-S4-02] [15.0 ЕКТС] Публикации I 
[C2019] [5.0 ЕКТС] Студентска мобилност 

Семестар 4

Семестар 5

[DLCC0105] [20.0 ЕКТС] Презентација на резултатите од истражувањето  
[PHD-S5-01] [10.0 ЕКТС] Публикации II 

Семестар 6

[EML-PHD-THESIS] [30.0 ЕКТС] Докторска дисертација  

Description of courses



Задолжителни предмети

Методологија на истражување 
Целта на овој предмет е да се објаснат методологиите и техниките на научна работа, кои на студентите им
создаваат многу тешкотии. Практичните вежби ќе им помогнат во тоа како треба де се однесуваат во
библиотека, како да напишат писмена работа, реферати, семинарска работа или слично. Во рамките на овој
предмет ќе бидат опфатени следниве теми: определување тема, библиографија, правила за цитирање, научни
шифри, организирање на работата итн.  

Клучните прашања во подчувањето на водството во образованието 
Овој предмет е дизајниран да им помогне на студентите да ја разберат организациската динамика на
училиштата. Здобиеното знаење треба да им помогне на учениците во идентификувањето и предлагањето
алтернативи на програмските и бихевиористичките правилности кои можат да се сретнат во училиштата. Преку
овој предмет ќе се обработуваат прашања кои се однесуваат на организационата култура и професионалниот
развој на кадарот како и развојот на училишното планирање. Студентуте ќе ги развијат компетенциите за: •Да
ги научат и да имаат унапредено знаење за историските, филозофските, социолошките перспективи на
образованието во општетсвото; •Да ги предлабочат нивните знаења за општетсвените и образовните
трендови, теорија и практика; •Да ги развиваат и унапредаат своите способности за перцепција,
идентификација и истражување на мултикултурните аспекти на образованието и интеракцијата со
општетевените појави; •Да ги научат техниките и унапреадат своите вештини за научно-истражувачка работа,
живот и комуникација со заедницата; •Да научат за професионалните обврски на наставниците, нивниот
профил и мисија во општетвото; 

Пишување на докторската дисертација 
Преку овој предмет студентите се оспособуваат да извршуваат самостојно научно истражување, односно да го
пишуваат докторскиот труд. Преку предметот студентите ќе ги стекнат потребното знаење, способност и
доверба за успешно истражување. Поради тоа, има повеќе соработка и дискусии отколку кај предметите кои
се базирани на предавање. Од студентите се очекува да учествуваат активно во дискутиите.  

Прифаќање и одобрување на планот за докторската дисертација 
По првиот семестар, студентот ги започнува активностите за составување на својот план за докторската
дисертација. Активностите вклучуваат одредување на литературата, составување хипотетичка рамка,
дефинирање методологија за работа и определување индивидуален план како и прва јавна презентација  

Научно-истражувачка работа 
Во втората година (3 и 4 семестар) кандидатот продолжува со научноистражувачката дејност според
одобрениот индивидуален план. Менторот дава процена во врска со овие активности во форма на извештај до
Наставно-научниот совет. 

Публикации I 
Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за
публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум
според областа и релевантноста на истражувањето.  

Студентска мобилност 
Во текот на четвртиот семестар студентот треба да реализира мобилност во научна или во друга релевантна
институција во траење од најмалку една недела вон државава. Целта на мобилноста на докторантите е да ја
презентираат, разменат и дискутираат својата истражувачката работа со колеги од други земји за
подобрување на квалитетот на нивната дисертација. За реализираната мобилност студентот до менторот
доставува потврда од институцијата.  

Презентација на резултатите од истражувањето  
На крајот на 5-от семестар, по истражувачките активности според индивидуалниот план, кандидатот вкупните
резултати од оваа фаза на трудот и од истражувањето ќе ги презентира јавно.  

Публикации II 



Публикација (издавање) на истражувачките активности според таблицата на релевантност на медиумот за
публикација. Издавачките активности и успеси на кандидатот се проверуваат пред научниот аудиториум
според областа и релевантноста на истражувањето.  

Докторска дисертација  
Продолжување на работата на докторската дисертација. Се предава тезата (дисертацијата), се прифаќа од
Наставно-научниот совет и се предава на членовите на комисијата и започнува процедурата за нејзина
одбрана. 

Изборни предмети

Комуникации во образовните институции 
Образовниот систем е единствениот и основен систем на индустријата за равој на човеков ум, додека умот ја
произведува секоја мисла која е околу нас. Содржината на оваа програма е да се фокусира на создавањето
стратегии кои го развиваат критичкото, проблемското и креативното размислување на генерациите како
претпоставка на квалитативните промени во средината. Луѓето се незаменливи фактори. Советувањето во
образованието преку менаџирање со човековите ресурси е многу осетливо прашање. Оттука произлегува
констатацијата дека содржината на оваа програма е базирана на резултатите на оваа област.

Водството и педагошките активности 
Со овој модул студентите ќе ја развијат способноста да: • Придонесат во создавање на наставна средина која
е погодна за активно учење; • Планираат наставни серии на начин на кој се потврдува важноста на вештините,
процесите и разбирањата за индивидуалниот предмет, севкупните цели на образованието, како и на
способностите и интересите на студентите; • Да развиваат, изберат и употребаат различни задачи,
потврдувајќи дека различни работи можат да служат за различни цели затоа што тие ја ориентираат
активноста на студентите за учење; •Да ја организираат училницата и комуникацијата во мала група на начини
со кои се потврдува дека комуникацијата со студентот е средство за поддршка на предметот на учење и на
крај студентите да научат да комуницираат на начини кои се прифатени во рамките на различни предмети;
•Да употребуваат постапки за оценување во текот на наставниот процес со кои ќе се поддржи планираното
учење на студентите и ќе се ориентира нивната активност за учење кон суштинските елементи на содржината.

Мултикултурализам 
Цел на овој предмет ќе биде разгледување на повеќејазичноста во мултикултурните општества, кaкo социјална
појава. Оваа појава е масовна во светот. Во предавањата ќе се разгледуваат попрецизно термините:
еднокултурност, повеќекултурност, мултикултурност. Ќе биде разјаснет поимот лингвистички национализам,
каде има најмалку две форми на ваков национализам, кога едната се судира со другата: кај водачите на
најмоќните земји национализмот значи ширење, а за малцинствата тој добива форма на непокор и борба за
афирмација на идентитетот, наспроти таков притисок. Видно место во програмата во третиот циклус на студии
ќе зазема и мултикултурализмот во сферата на образованието.

Меѓународна комуникација 
Предметот е фокусиран на развојот на оние меѓународни комуникациски вештини кои се суштествени за
ефикасно функционирање во професионалниот свет. Студентите ќе го совладаат процесот на анализа на
различни меѓународни комуникациски ситуации, како и соодветно да одговорат на нив. Меѓу темите кои ќе
бидат вклучени се и меѓународната комуникација во организации, интерперсонална и групна комуникација,
усни презентации, интервјуа за вработување, професионални деловни писма, како и интерперсонални
вештини вклучувајќи групна динамика и тимска работа.

Психологија на образованието 
Целта на предметот е студентите да се запознаат со педагошката психологија, методите и техниките на
педагошката психологија, да ги употребуваат методите и техниките кај психолошките проблеми во
образованието, учењето и факторите на учењето, видови учење, бихевиористички и когнитивистичко учење,
разните теории и практики на учењето, теории на учењето и способностите, структура на способностите и
нејзините видови и трансфер во учењето. Исто така, цел на овој предмет е да се понуди развој, учење и
настава, како концепти и основни практики што им овозможуваат на наставниците да предаваат за развој на
мислењето. Со овој предмет студентите ќе стекнат една теоретска основа и целина на стратегии што го
развиваат мислењето и нивните способности да се рефлектираат врз мислењето, еден процес кој често се



нарекува метакогниција. Преку овие предавања студентите ќе научат за разните стратегии кои ја
поттикнуваат наставата за и околу мислењето, исто така, тие ќе имаат за задача да ги дизајнираат и да ги
вреднуваат своите стратегии. За да се поттикне рефлективното мислење и метакогнитивното знаење кај
студентите, учесниците ќе имаат прилика да се информираат за развојот, учењето, наставата, навиките,
критичкото мислење и процесот на решавање на проблеми.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

