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Институтот за демократија „Социетас цивилис“ (ИДСЦС) и Институтот за Источна и Централна 
Европа и Балкан (IECOB) објавуваат конкурс за практикантска работа за мотивираните 
студенти/ки или скорешни дипломирани или магистрирани студенти од сите општествено-
хуманистички области.  

Вкупно четворица (4) практиканти ќе добијат можност да учествуваат во мониторинг на 
квалитетот на пратеничките дебати во Собрание во периодот од јануари до мај 2015 во рамки 
на проектот „Собранието под лупа, засилување на политичката дебата и делиберативниот 
дискурс“.  

Практикантите ќе бидат ангажирани во делот на набљудување и оценување на квалитетот на 
собраниската дебата. Избраните на конкурсот ќе поминат еднодневна обука за „Основи на 
делиберативната демократија и употреба на Индексот за квалитет на дебата“ која ќе биде 
основа за следење и оценување на квалитетот на дебатата во осум собраниски комисии и на 
пленарни седници.  
  
Практикантите ќе ги следат расправите преку собранискиот телевизиски канал и по можност од 
просториите во парламентот.  Дневното ангажирање на набљудувачите ќе варира во зависност 
од времетраењето на расправите.  
 
Преку практичната работа, практикантите ќе ги продлабочат знаењата за работата на 
Собранието, актуелната состојба и темите за кои дискутираат пратениците. Практикантите ќе се 
здобијат и со искуство во дизајн на истражување како и во анализа на дискурс како метод во 
истражувањето. Ќе научат да работат со бази на податоци, а ќе се здобијат со основен увид во 
анализа и дисеминација на податоци од истражување. 
 
За својот ангажман, практикантите ќе добијат надомест за трошоци за превоз и храна за време 
на практикантскиот период.  
 
Повикот ќе биде отворен до 11 јануари 2015 година. Апликантите како пријава треба да испратат 
кратка биографија (ЦВ) и мотивационо писмо на viktorija@idscs.org.mk, со назнака во subject 
„Повик за практикантска работа“. Како дел од процесот на селекција кандидатите селектирани 
во потесниот избор ќе бидат поканети на разговор (интервју).   
 
Во проектот „Собранието под лупа! Засилување на политичката дебата и делиберативниот 
дискурс“ досега учествуваа 7 практиканти – монитори.  Досега се објавени 4 месечни извештаи 

mailto:viktorija@idscs.org.mk


 
       

                               

Собранието под лупа!  
Засилување на политичката дебата и  

делиберативниот дискурс   
Проектот е финансиран од Европската Унија 

 

Проект „Собранието под лупа” 02/30 70 822/ Fax: 02/ 30 94 760 
www.idscs.org.mk Email: contact@idscs.org.mk 

кои можат да се погледнат на следниот линк: http://www.idscs.org.mk/mk/tekovni-
proekti/sobranieto-pod-lupa  
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