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ЗА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ,
УНИВЕРЗИТЕТ ВО ЉУБЉАНА
Факултетот за општествени науки, кој е дел од Љубљанскиот универзитет во
Словенија, нуди интердисциплинарна и интерактивна студиска програма
од областа на политичките науки, комуникацијата, културолошките студии
и социологијата. Додипломскиот програм трае 3 години и по дипломирањето
можете да продолжите на магистерскиот програм (2 години) и докторскиот
програм (3 години).
Повеќе информации за факултетот може да најдете на: https://www.fdv.uni-lj.si/en

ЗА СТУДИИТЕ НА ПОЛИТИЧНИ НАУКИ ВО
СЛОВЕНИЈА
Еден од основните, како и најистакнат програм на политични науки е додипломскиот
програм „Политика и држава“. Програмата нуди силни квалификации за
поединци кои размислуваат за владини или академски кариери, или кариери
како политички советници, политички аналитичари, партиски лидери, работници
во политички кампањи и политички портпароли.
Дипломираните студенти можат да најдат работа во меѓународните и регионални
организации како што се Обединетите нации или Европската унија, можат да
работат како едукатори, политички активисти или социјални застапници во
невладиниот сектор, или дури и да ја продолжат својата кариера како бизнис
консултанти за мултинационални корпорации.
Повеќе информации за програмата „Политика и држава“ може да најдете на
следниот линк, кој е на словенечки јазик: https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-nafdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijski-programi/politologija-studije-politike-indrzave-1-stopnja-novo

СОДРЖИНА НА ДОДИПЛОМСКИОТ ПРОГРАМ
ПОЛИТИКА И ДРЖАВА
Програмата „Политика и држава“ ви дава увид во разбирање на историските
настани и процеси, историјата на политичките мисли, функционирањето на
современите држави и меѓународните организации, разбирањето на современите
политички процеси и институции. Студиската програма „Политика и држава“
е теоретско и практично ориентирана, овозможувајќи им на студентите да ги
разберат современите случувања во светот и нивната улога во нив. Плус, на
овој програм се учи и добиваат вештини за истражувачки методи и како да ги
анализираат политичките феномени.

Професорите на програмата „Политика и држава“ се актуелни и поранешни
министри и реномирани истражувачи и научници. Исто така, секоја година се
одржуваат курсеви и/или гостински предавања од гостувачки професори.

ПРЕДМЕТИ НА ПРОГРАМАТА
ПОЛИТИКИ И ДРЖАВА

Повеќе информации околу содржината на предметите на програмот Политики и
држави (на словенечки јазик):
https://www.fdv.uni-lj.si/studij/studij-na-fdv/dodiplomski-studij-1-stopnje/studijskiprogrami/politologija-studije-politike-in-drzave1-stopnja/predmeti
Опис на предметите на програмата Политики и држави (на словенечки јазик):
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/predmeti/
pol-spid-predmeti.pdf?sfvrsn=4

РАБОТА И КАРИЕРА
Програмата „Политики и држави“ нуди различни изборни предмети, па затоа
можете да го обликувате својот сопствен кариерен пат според вашите лични
интереси. Стекнатото знаење им овозможува на дипломираните студенти да
работат во области како што се:
Европските институции и другите меѓународни организации (на пример:
Обединетите нации, Советот на Европа и тн.)
Надворешни работи;
Политички партии;
Невладини организации;
Политички советник;
Организација за лобирање;
Министерства и јавна администрација;
Деловни и мултинационални компании;
Истражувачки и академски институции;

ПОРАКА ОД МОМЕНТАЛНИТЕ СТУДЕНТИ ДО
ИДНИТЕ СТУДЕНТИ
Не постојат трошоци за школување (за учениците од земјите членки на
Европската унија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Македонија и Србија);
На програмата „Политика и држава“ можете да зборувате на англиски јазик
додека не го научите словенечкиот јазик;
-

Постојат бесплатни курсеви по словенечки јазик;

-

Како студент во Словенија можете да најдете студентска работа;

-

Дипломата е меѓународно призната;

Добивате административна поддршка во Канцеларијата за студентски
прашања
(https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/study-at-the-FDV/bachelor-programs/
student-affairs-office);
Постојат бројни воннаставни активности (студентски клубови, студентски
екскурзии, итн.);
Можете да аплицирате за стипендија (https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/studyat-the-FDV/bachelor-programmes/notification/how1st2018);
„Ако сакате да го промените светот, прво мора да започнете од себеси. Токму
затоа, јас се запишав на програмата Политика и држава - бидејќи сакам да ги
променам работите на подобро. Дојдов од Македонија во потрага по нови знаења
и научив повеќе отколку што очекував. На програмата „Политика и држава“,
благодарение на извонредните професори и предмети, сфатив дека ние,
студентите, сме движечка сила на нашите општества.“ - Петранка Костадинова
- студентка на програмата Политика и држава.
“Отсекогаш ми беше сон да студирам во странство, а Факултетот за општествени
науки на Универзитетот во Љубљана ми даде таа неверојатна можност. Бев
срдечно пречекан на почетокот, и од словенечки и од други странски студенти.
Професорите ги разбраа моите проблеми со словенечкиот јазик и ми помогнаа
да ги надминам. Сега, една и пол година по моето запишување, сигурен сум
дека го направив вистинскиот избор”- Лука Радичевиќ - студент на програмата
Политика и држава, од Србија.

КАКО ДА АПЛИЦИРАТЕ
Чекор-по-чекор упатство со рокови и сите важни информации се достапни тука:
https://www.fdv.uni-lj.si/en/study/study-at-the-FDV/bachelor-programmes/
notification/how1st2018
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Проф. Игор Лукшич (раководител и програмски координатор):
igor.luksic@fdv.uni-lj.si
Tch.Асистент Томаж Пушник:
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