Progres – Instituti për demokraci sociale
në bashkëpunim me
Fondacionin Friedrih Ebert - Shkup dhe Ollaf Pallme Qendrën ndërkombëtare
shpallin

KONKURS
për pjesëmarrës në Akademinë e
gjashtë politike për demokraci sociale në semestrin veror të vitit 2013

Akademia politike është projekt arsimor i
disajnuar si kurs dhe trajnim akademik. Detyrë
kryesore e Akademisë është të arsimoj dhe
trajnoj individ që i ndajnë vlerat socialdemokrate
dhe të cilit në aktivitetet e veta të përditëshme i
formësojnë vendimet dhe aksionet në Maqedoni.
Akademia politike do tu mundësoj
pjesëmarrësve njohuri teorike dhe trajnim praktik
të shkathtësive dhe aftësive në fushën e sistemit
politik, ideologjisë socialdemokrate,
menaxhmentit politik dhe partiak dhe
komunikimin politik si dhe marrëdhëniet me
opinionin. Këto objektiva do të realizohen në
suazat e pesë cikleve të uikend seminareve
treditore me tre module nga fushat e
lartëpërmendura në periudhën prej muajit prill
deri në muajin tetor të vitit 2013. Seminari i parë
do të mbahet në fundjavën e fundit të prillit.
Kushte për pjesëmarrje
Të drejtën e konkurimit për pjesëmarrje në
Akademi ka:
1. çdo shtetas i Republikës së Maqedonisë
2. i moshës prej 21 deri 40 vjeçare,

3. i angazhuar ose dëshiron të jetë aktiv
në jetën shoqërore dhe politike të
Maqedonisë,
4. që i ndanë vlerat politike, ekonomike,
sociale dhe shoqërore socialdemokrate,
5. që ka njohuri themelore nga shkencat
dhe terminologjia shoqërore,
6. që ka njohuri aktive të gjuhës angleze.
Dokumenta të nevojshme për pjesëmarrje
1. Fletëparaqitje – mund ta merrni nga
veb-faqet: www.progres.org.mk
www.fes.org.mk
2. Biografia me të dhënat e nënvizuara për
kontakt
3. Letër për motivacion
Selektimi i kandidatëve
Selektimi do të zhvillohet në dy faza. Në fazën e
parë kandidatët do të selektohen në bazë të
arritjeve personale (duke përfshirë edhe arsimin
akademik, arsimin joformal, përvojen dhe
praktikën punuese) të paraqitur në biografinë
dhe letrën për motivacion, si dhe llojllojshmëria
etnike, religjioze, gjinore, rajonale dhe sociale në

Maqedoni. Të gjithë të paraqitur do të
informohen për rezultatet e fazës së parë më
së voni deri më 14 shkurt të vitit 2013, përmes
postës elektronike. Kandidatët që do të
kualifikohen do të ftohen për intervistë gojore
në periudhën 18-27 shkurt të vitit 2013.
Pjesëmarrësit e zgjedhur të Akademisë do të
informohen më së voni deri më 15 mars të vitit
2013.
Dokumentat jo të plota nuk do të shqyrtohen!
Paraqitja e dokumentave
Fletëparaqitja dhe dokumentat tjerë duhet të
dorëzohen më së voni deri më 03 shkurt të
vitit 2013, në e-mail:
political.academy@fes.org.mk
ose përmes postës në adresën:
Progres – Instituti për demokraci sociale,
rr. Varshavska nr. 1, Fax.postal 42, 1000
Shkup
(me dedikim për Akademinë politike)
JU LUTEMI PA LAJMRIME TELEFONIKE!

