БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

ЕДНОГОДИШНИ СЕРТИФИКАЦИОНИ ПРОГРАМИ
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CERTIFIED RISK MANAGER®
CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST®
CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®
CERTIFIED CREDIT ANALYST®
CERTIFIED BRANCH MANAGER®
Апликација
Секој учесник при аплицирањето за еден од модулите ќе потполни
прашалник за самоевлуација на нивото на знаење поврзано со темите на
модулот (Level 1, 2 или 3) за кој се пријавува.

CERTIFIED RETAIL BANKER®

(postgraduate diploma) Retail Banking Academy
LONDON

CERTIFIED CONTROLLER®

(diploma) Controller Akademie® GERMANY
УПИСНИ РОКОВИ
ПРВ УПИСЕН РОК:
ВТОР УПИСЕН РОК:
СЕПТЕМВРИ – ОКТОМВРИ

ЈАНУАРИ – ФЕВРУАРИ

Стратегии на предавање
Сертификацион ите програми се одвиваат во 3 модули со зголемена
сложеност на темите во времетраење од една година. Имено, стратегиит е
на предавање во специјализациите се конципирани согласно со содржина
та на модулите и се насочени кон суштинско подигнување на примената на
теоретските поставки и кон овозможување на практично знаење со висок
квалитет. Примената на практичното знаење се зголемува низ трите моду
ли, односно е наједноставна во првиот а најсложена во третиот. Сложеноста
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на теоретското знаење е на исто ниво во сите три модули со надградување
и проширување на сознанијата низ модулите.
Клучните поенти од секоја тема ќе се извлечат преку интерактивна на
става. Учесниците ќе бидат охрабрени да се фокусираат кон донесување на
сопствени судови и критички размислувања. Притоа, предавањата се соста
вени од:

Теоретски дел:
Вовед во темата, основни елементи и дефиниции, описи и поврзаности. Методот е
базиран на презентации и студии на случаи;

Вежби:
Вежбите се насочени кон практична примена на знаењето во различни конкрет
ни случаи од секојдневното работење, при што предавачот активно учествува во
унапредување на самостојноста на учесниците. Вклучена е индивидуална работа и
работа во групи. Во вежбите е вклучена можност за групна изработка на студии на
случај;

Интеракција:
Предавачите иницираат разговор со учесниците во врска со стекнатото знаење со
цел да се вооч ат нови аспекти и предизвици. Учесниците од своја страна исто така
можат да поставуваат прашања и да иницираат разговор во текот на предавањата.
Дозволено е сопствено истражување на учесниците за темата и дискусијата за тоа за
време на часот;
Секоја од темите застапени во програмата ќе содржи практични примери за
имплементација во секојдневното работење. Методите за презентирање и совладување
на темите ќе се одвиваат по принципот на: флексибилност, Learning by doing концепт,
работилници, дискусии, работни групи, истражувања помеѓу и за време на часовите и
разработка на case-study-ја и дискусија за истите.

Начин на оценување (испит)

I

II

III

Trainer-input
decreases

 По завршување на едно ниво, односно еден Модул, секој учесник е потребно да
положи практичен испит, со цел стекнување на сертификатот за соодветното ниво
кое го посетувал. Испитот се вреднува 70% од вкупните поени за сертификатот.
Останатите 30% од вкупните поени за добивање на сертификатот се однесуваат
на оценка на раководителот на програмата кој доставува оценка за учесникот по
3 основи: присуство, критично мислење и ангажираност. Трите категории, носат
поединечно по 10% од оценката. Раководителот е должен да ги сумира заклучоците
од информациите доставени од страна на секој пооделен предавач на наставните
сесии. Истиот само констатира и сумира информации за нивото на знаења стекнати
од кандидатот на самите предавања, кои би им биле дополнителна информација на
ЦСК (Централната Сертификациона Комисија) во носењето на одлуката за добивање
на сертификат за соодветното ниво.
 Определен кандидат има право да се запише како слушател на Level II, а без
притоа да има посетено предавања од Level I, само доколку го положи испитот од
претходното ниво со над 90 поени и притоа добие оценка за задоволително искуство
од Сертификационата Kомисија.

Activity of participants
increases

 Секој предавач има обврска да подготви најмалку 10 прашања и решенија за истите,
поврзани со темата на сопственото предавање и да ги достави до раководителот
на програмата најдоцна 10 работни дена по одржаното предавање. Предавачот
има обврска во истиот временски рок да достави до раководителот на програмата
и информации за учесникот по трите основи: присуство, критично мислење и
ангажираност.
 Секој кандидат има право на повторно полагање на испитот за определено ниво,
најмногу до 3 пати.

МОЖНОСТИ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ДО 72 РАТИ,
ЗА СЛУШАТЕЛИ КОИ САМИ ПЛАЌААТ ЗА ОБУКАТА!

Испитни сесии
Испитна
сесија 1

Испитна
сесија 2

Испитна
сесија 3

ФЕВРУАРИ

МАЈ

ДЕКЕМВРИ

Потрошувачките кредити се најкористен начин за купување на рати кога
клиентите немаат кредитна картичка. Со овој начин може да се плати било која
обука во АБИТ. Основен услов за потрошувачки кредит од било која банка е да сте
вработен и да земате редовен личен доход. Може да аплицирате за кредит преку
банките-членки на АБИТ.
Повеќе информации на:

www.abit.edu.mk; academic@abit.edu.mk; info@abit.edu.mk
Контакт телефони: 02 3 125 500; 071 215 118
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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА   

CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST® (Level 1, 2 и 3)
Од практика за практика

„ЗАЕДНО СМЕ ПОДОБРИ ОД СЕКОГО ЕДИНЕЧНО.“ (Р. КРОК)

Цeли на специјализацијата
По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни:
 да ги опишат постапките што се применуваат
за квалитетна сметководствена евиденција во
пракса;
 да ги изберат основните сметководствени
принципи, претпоставки, стандарди;
 да ги разберат законските регулативи и истите
да ги применат во спроведување на евиденција
и книжење на сите сметководствени трансакции
согласно МСС и МСФИ во стопаснкиот и банкарски
сектор;
 изработка на финансиските извештаи како крајна
цел на сметководствениот процес;


 да го предвидат ефектот од промената во
финансиските извештаи;
 да ги диференцираат методите на
сметководствено опфаќање на трошоците, како
по носители, така и по активности;
 да ги пресметаат сите показатели од
финансиската анализа (Ratio analysis),
 изработка на анализа на паричните текови во
компаниите и банките;
 да учествуваат во практична работа во
лабараторија за сметководтво, со помош на
софтвер за сметководствено работење врз реални
компнии и банки од Р.М.

Програмата ги опфаќа најрелевантните
теми од областите на сметководственото
практично работење и даночното законо
давство. Имено, програмата ќе се одвива врз
база на серија практични предавања, задачи
од праксата во сметководствените комапнии/
банки кај нас, како и учество на слушатели
те во практична работа (во лабараторија за
сметководтво) со помош на софтвер за смет
ководствено работење врз реални компании
и банки од РМ. Понатаму, ќе се направи про
ценка на здобиеното знаење на слушателите,
преку анализа на финансиски извештаи и
пресметка на аналитички коефициенти (Ratio
analysis) во конкретна команија/банка земе
на од праксата. Во контекст на тоа слушате
лот ќе ги демонстрира стекнатите вештини
и разбирањето за: менаџерско, банкарско,
буџетско и бизнис сметководство базирано на
МСС. Програмата ќе стави акцент на тековни
те и практичните трендови на сметководстве
ното работење и даночното законодавство на
светско ниво прилагодени за специфичноста
на работењето и предизвиците со кои се со
очува македонскиот стопански и банкарски
сектор.
Вкупен фонд
на часови:

216

Времетраење:

1 година
АБИТ (Ул. „Орце

Место:

Динамика на
обуката:

Николов“ бр. 75, зграда
на Македонска берза
1-ви кат)

Два пати неделно
понеделник и среда во
17:30 часот

CASI Certified Accounting Specialist®
Level I

Прв чекор за стекнување на практични знаења и констатирање на разликите во политиката на
евидентирање на залихите во малопродажба и големопродажба (трговија на мало/големо),
како и примери од пракса поврзани со компанија за трговија „Актив проект“ ДОО ќе се прикаже
целокупната увозна документација на слушателите.
Наставна програма (72 часа)
1.
2.
3.
4.
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Вовед во сметководство
Биланс на состојба и биланс на успех во
сметководствениот циклус
Сметководство на обртните средства
Залихите како тековни средства - сметководство на
залихи

5.
6.
7.
8.

Употреба на сметките за временски разграничувања во
деловните субјекти
Сметководствена постапка при пресметување и
евиденција на ДДВ
Евиденција на трговски стоки
Продажба на стоки преку трговија на мало

9.
10.
11.
12.

Извоз– увоз на трговски стоки и услуги
Сметководство на трошоците
Сметководство на трошците (Амортизација)
Сметководство на трошците (Плати и надоместоци од
плати)

13. Сметководство на капиталот
14. Сметководство на приходи и расходи
15. Сметководствена постапка при утврдување на
финансискиот резултат
16. Дискусија и работа во групи

CASII Certified Accounting Specialist®
Level II

Втор чекор за изучување на финансиско сметководство според МСФИ/МСС со практични примери
од класа 0 до класа 9 (примена на МСФИ за мали и средни ентитети) и сметководствено даночно
законодавство – практични аспекти со даночни експерти во РМ.
Наставна програма: (72 часа)
1. Финансиско сметководство според МСФИ/МСС со практични
примери од класа 0 до класа 9
2. Сметководство на трговски стоки базирано на МСС
3. Сметководствени политики базирани на МСС
4. Практична работа во лабараторија за сметководство (до изработка
на завршна сметка) базирана врз конкретна компанија од праксата напредно ниво

5.
6.
7.
8.
9.

Сметководствено даночно законодавство
Данок на добивка
Пресметка на персонален данок по разни основи
Данок на додадена вреднсот – ДДВ
Дискусија и работа во групи.

CASIII Certified Accounting Specialist®
Level III

Трет чекор за разбирање на банкарското сметководство согласно МСС, буџетското сметководство согласно
Законот за сметководство на буџет и буџетски корисници и Менаџерското сметководство, и тоа преку
практична работа во лабараторија за сметководство.
Наставна програма: (72 часа)
1. Банкарско сметководство
2. Практична работа во лабараторија за сметководство (до изработка
на завршна сметка) базирана врз конкретна комерцијална банка од
праксата - напредно ниво
3. Сметководство кај буџетските корисници
4. Практична работа во лабараторија за сметководство (до изработка
на завршна сметка) базирана врз буџетски корисник од праксата напредно ниво
5. Сметководство на производство

6. Менаџерско сметководство
7. Анализа на финансиски извешти (аналитичките показатели од
финансиските извештаи во функција на донесување менаџерски
одлуки)
8. Дискусија и форумска дебата (завршна заклучна дискусија за темите
од Level 3 со цел, сублимирање и проверка на нивото на стекнати
знаења преку отворена дискусија и работа на случај во присуство на
висок менаџмент од комерцијалните банки, бизнис заедницата во РМ
и регионот).

НАПОМЕНА:
Програмата е акредитирана од Министерството
за образование и наука на Република Македонија, во
соработка со Школата за контролинг од Љубљана,
Контролинг Академијата од Минхен и Retail банкарската
академија од Лондон.

1

2

3

4

5

6

1. Д-р Вики Русевска Твртковиќ
2. М-р Драги Тасевски
3. М-р Марија Ефремова

4. Доц. д-р Синиша Наумоски
5. М-р Татијана Ацковска
6. Драгица Ерчуљ
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