
Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ (ИДСЦС), во рамки на својата Практикантска 

програма, распишува оглас за еден/на (1) практикант/ка со нецелосно работно време за период 2 

месеци. Практикантите ќе бидат вклучени во Центарот за истражување ИДСЦС со фокус на 

регионалниот научно истражувачки проект ИНФОРМ. Работните обврски на практикантот/ката ќе 

бидат: 

– Поддршка на истражувачите на ИНФОРМ во собирање на податоци преку етнографија, интервјуа 

и други методи  

– Транскрипција на спроведени интевјуа. 

– Логистичка поддршка при организацијата на јавните настани на ИДСЦС. 

– Поддршка во подготвувањето на публикациите на ИДСЦС. 

– Други работи поврзани со работата на Центарот за истражување. 

Предност ќе имаат кандидати со одлично познавање на англискиот јазик, одлични вештини на 

работа во MS Windows, MS Office и пребарување на Интернет. Познавањето на албанскиот јазик 

исто така ќе се смета како предност. 

Практикантскиот период ќе се спроведува во периодот 15 август – 15 октомври 2017 година. За 

својот ангажман практикантот/ката ќе добие надомест на трошоци за храна и превоз. 

Избраниот/ната практикант/ка ќе добие и обука за спроведување на работните задачи. 

Заинтересираните кандидати треба да испратат своја кратка биографија (CV) и мотивациско писмо 

на адресата: povici@idscs.org.mk најдоцна до 9 август 2017 (среда). Само предселектираните 

кандидати/ки ќе бидат контактирани и повикани на тестирање и интервју. 

Заинтересираните можат да ги поставуваат своите прашања на povici@idscs.org.mk најдоцна до: 9 

август  2017 (среда). Поставените прашања и одговори ќе бидат јавно објавени на веб-страницата на 

ИДСЦС. 

 

Често поставувани прашања и нивни одговори 

1. Кои документи треба да ги доставам за да учествувам на повикот? 

Одговор: За аплицирање задолжнително е доставување на Curriculum Vitae (CV) и мотивационо 

писмо. 

2. Од што ќе се состои тестирањето? 

Одговор: Тестирањето ќе се состои од вежби и прашања за проверка на знаењата, вештините и 

способностите на кандидатот во врска со делокругот на работа за овој практикантски повик 

(области наведени во повикот). За тестот, сметаме дека не е потребна посебна подготовка од страна 

на кандидатот. 

3. Дали ќе се примаат пријави по крајниот рок, односно дали можам да го пролонгирам рокот за 

пријавување? 

Одговор: Крајниот рок е 9 август 2017 (среда) и пријави нема да се примаат по истекот на истиот. 
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