
 

 

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ ИНТЕРЕС 

ЗА 

ПРОГРАМАTA ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА МЛАДИ ВО 
ИСТРАЖУВАЧКИ ЦЕНТРИ  

ОД 

МЛАДИ ЕКОНОМИСТИ КОИ ЗАВРШИЛЕ ВО СТРАНСТВО 

 

За програмата 

Фондот за истражувачки центри за поширока Европа, програма на Иницијативата за 
отворено општество за Европа (OSIFE), објавува Програма за професионален развој на 
млади во истражувачки центри (Think Tank Young Professional Development Program) за 
магистри и доктори на науки кои завршиле PhD, LLM или МА/MSc степен во општествените 
и хуманистичките науки на високoквалитетен универзитет во земјите на ОЕЦД во 
изминатите две години. 

Програмата за професионален развој на млади во истражувачки центри има намера да 
привлече магистри и доктори на програми во областа на општествените и хуманистичките 
науки кај избрани истражувачки центри во регионот на Западен Балкан и пост-советскиот 
простор, давајќи им можност да се стекнат со истражувачко и застапувачко искуство. 
Програмата е дизајнирана за да од неа искористат и младите професионалци што се 
враќаат, и нивните организации-домаќини. Таа им овозможува на учесничките 
истражувачки центри да регрутираат млади истражувачи, по потекло од регионот, кои 
неодамна магистрирале/докторирале на универзитетите во земјите на ОЕЦД. Во зависност 
од темата за истражување, индивидуалната програма на организацијата-домаќин трае до 
6 месеци и може да започне од ноември 2016 година. 

Во рамките на Програмата за професионален развој на млади во истражувачки центри, 
Finance Think - Институтот за економски истражувања и политики, Скопје, објавува Повик 
за млади економисти кои се вратиле во Македонија по нивните магистерски или 
докторски студии во странство. 

 

Критериуми за учество 

Потенцијалните кандидати треба да ги исполнуваат следниве барања: 

 Да завршиле со магистерски или докторски степен во економските науки од 
универзитетите во земјите на ОЕЦД во изминатите две години 

 Да се државјани или постојани жители на Македонија 

 Да бидат на возраст помеѓу 23 и 35 години во време на аплицирањето 

 Да користат пишан и говорен англиски јазик и работниот јазик на организацијата 
(македонски) 



 Да бидат подготвени да се вратат во Македонија и да тука престојуваат за време на 
ангажманот 

 

Потенцијални области за истражувачка работа 

1. Помлад истражувач на фискална политика во областитена квалитет на 

живот, образование и здравство 

Главните области на истражување на политиките вклучуваат: а) влијанието на фискалните 

трошења врз витални економски индикатори како сиромаштија, нееднаквост, 

невработеност; и б) квалитативни и квантитативни анализи на трошењата во 

образованието и здравството. Помладиот истражувач ќе биде вклучен во целокупната 

работа на програмата Макро-финансии: во имплементацијата на тековните проекти, ќе 

спроведува документациско истражување, ќе подготвува брифови и студии за политиките, 

и ќе помага во напорите за застапување. 

 

2. Помлад истражувач во областа на вработувањето на потешко-вработливи 

социјални групи 

Главните области на истражување на политиките вклучуваат: а) анализа на препреките на 

маргинализирани лица во пристапот кон пазарот на труд; и б) импакт евалуација на 

програма за зголемување на вработливоста и вработеноста на Ромите. Помладиот 

истражувач ќе биде вклучен во целокупната работа на програмата Развојна економија: во 

имплементацијата на тековните проекти, ќе спроведува документациско истражување, ќе 

подготвува брифови и студии за политиките, и ќе помага во напорите за застапување. 

 

Во двата случаи, помладиот истражувач активно ќе учествува и во организација на 

настани; идејни решенија за визуелизација на податоците, наодите и резултатите; дневно 

администрирање  и сл. 

 

Пријавување 

Документите кои ги докажуваат горните барања, заедно со мотивациско писмо (една 
страна), да се достават по електронски пат на konkurs@financethink.mk најдоцна до 25 Јули 
2016.  

Во просторот за предмет да се наведе „За оглас – TTF“. Апликации без мотивациско писмо 
ќе бидат дисквалификувани по автоматизам. 

Првичната селекција ќе се спроведе врз основа на доставените апликации. Само 
избраните кандидати во втор круг ќе бидат повикани на интервју. Finance Think ќе му/им 
помогне на избранот/ите кандидат/и по интервјуто да подготви/ат пријава со цел 
директно да алицира/ат кај Програмата за професионален развој на млади во 
истражувачки центри до рокот предвиден од самата програма. 
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