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•

11.
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стекнување нови знаења за современите промени базирани на развојната улога на знаењето
во време на технолошка и економска глобализација;
познавања за управувањето со знаењето во јавниот сектор и политиките кои се реализираат
во овој домен;
способност за примена на современи методолошки пристапи во управување со знаењето во
јавниот сектор;
способност за вреднување и селекција на моделите на управување со знаењето согласно
развојните потреби и можности на Р. Северна Македонија;
примена на стекнатото знаење во практика според конкретните предизвици за промени;
надградување на постојното знаење низ процеси на перманентно учење;
развивање заедничка визија, облици на соработка и тимска работа во функција на што
поширока примена на новото знаење во работното окружување.

Содржина на предметната програма:
• значење на знаењето;
• карактеристики на економијата базирана на знаење;
• економија базирана на знаење во јавниот сектор;
• мерни инструменти за нивото на развој на економијата базирана на знаење;
• интегрален пристап во управување со знаењето: глобални правци на промени,
управување со знаењето - политики, стратегии; Р. Северна Македонија - долгорочни
цели, задачи и активности;
• ефекти од управувањето со знаењето во јавниот сектор:
o зголемување на транспарентноста;
o унапредување на услугите на граѓаните;
o унапредување на комуникациите;
o унапредување на компетентноста на вработените во јавниот сектор;
• јавен сектор базиран на знаење:
o дигитализација и систематизација на знаењата,
o градење институционална меморија,
o концепт на споделување на знаењето во јавниот сектор,
o фактори кои го условуваат споделувањето на знаењето,
o меѓународни индикатори,
o правна и институционална рамка за споделување на знаењето.
Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, изработка на проектни задачи,
изработка на самостојни истражувачки трудови, дискусии по однапред утврдени теми и
консултативна настава.
Вкупен расположлив фонд на време
6 EKTC x 30 часови =180 часови
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Тестови
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