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„ЧОВЕК СЕ БОРИ ЗА ДВЕ РАБОТИ ВО ЖИВОТОТ: ПРВАТА, Е ДА ГО ДОСТИГНЕ
ТОА ШТО ГО САКА, А ВТОРАТА, ДА УЖИВА ВО ТОА ШТО ГО ДОСТИГНАЛ“
ПОРФ. Д-Р ДРАГОЉУБ АРСОВСКИ, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АКАДЕМСКИ СОВЕТ НА АБИТ И УО НА ТТК
БАНКА АД СКОПЈЕ. ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛAДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 26 ЈУНИ 2015 ГОДИНА

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 RISK MANAGER® (Level 1, 2 и 3)
Од практика за практика

ПРОФ. Д-Р НИКОЛА ФАБРИС, ВИЦЕГУВЕРНЕР НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА НА ЦРНА ГОРА .
ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 17 СЕПТЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Специјализацијата ги опфаќа најре
левантните теми на подрачјето на управу
вање со најзначајните категории на ризици
со кои финансиските институции се соочу
ваат во нивното работење (кредитниот, па
зарниот, ликвидносниот, каматниот и опе
ративниот ризик). Секако програмата ќе ги
опфати како не помалку важни и останатите
ризици (правниот, репутацискиот, страте
гискиот и ризикот од профитабилност). По
себно внимание ќе се посвети и на т.н. интег
рирано управување со ризиците (ERM).
Програмата ќе стави акцент на тековни
те и практичните трендови на управувањето
со ризици на светско ниво прилагодени за
специфичноста на работењето и предизви
ците со кои се соочува македонскиот бан
карски сектор.

Цeли на специјализацијата
По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни на:
 соодветно разбирање на интерната контролна средина и управувањето со ризиците во
финансискиот сектор;
 преглед и разбирање на релевантни методи за управување со финансиските и нефинансиските
ризици;
 поседување на нужни теориски и практични “know-how“ компетенции во имплементација на
соодветна рамка на управувањето со ризици;
 Олеснето разбирање на актуелни пазарни промени и нивно влијание врз финансиската состојба на
макро и микро ниво вклучувајќи ги и интерните финансиски импликации;
 Спремност да се разбере актуелните и релевантни регулаторни барања и нивна примена во
секојдневното работење на финансиските институции од областа на управувањето со ризици.

Вкупен фонд
на часови:

176

Времетраење:

1 година
АБИТ (Ул. „Орце

Место:

Динамика на
обуката:

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

Два пати неделно
вторник и четврток во
17:00 часот

Level I

CRMI Certified Risk Manager®
Првиот чекор кон совладувањето на практични знаења за
значењето и позицијата на управувањето со ризици
Наставна програма (48 часа)
1. Карактеристики на банкарскиот сектор и Финансиска
интермедијација – Што и Како?
2. Управување со ризици – основен концепт
3. Параметри на ризичност
4. Еволуција на регулативата за управување со ризици и преглед на
Базел и Базелските стандарди
5. Рамка на управување со ризици и видови ризици
6. Основи на кредитен ризик
7. Кредитна функција и анализа на кредитоспособност и разлика
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8.
9.
10.
11.
12.

помеѓу трансакциски ризик и ризик на клиентот (бонитет)
Анализа на финансиски извештаи и перформанси на клиентот
(правни лица)
Основи на пазарните ризици (валутен, ликвидносен и каматен
ризик)
Основи на оперативен ризик
Останати нефинансиски ризици (репутациски, стратегиски,
профитабилност и капитал)
Дискусија и работа во групи

CRMII Certified Risk Manager®
Level II

Чекор понатаму, да се разберат практиките зошто банките издвојуваат резерва за капитални загуби,
да се разберат скоринг системите, одделните параметри на ризичност и останатите ризици
Наставна програма: (64 часа)
1. Кредитен ризик – оперативно управување
2. Мерење на кредитен ризик – класификација на активата
3. Scoring системите како алатка за управување со кредитниот ризик
во банките
4. Категоризација на кредитите и кредитни резерви
5. Методи за одредување на висината на резервите за кредитните
загуби,
6. Оптимизација на кредитното работење
7. Следење на кредитен ризик
8. Ризик на земја
9. Управување со колатералот како инструмент за намалување на
кредитниот ризик

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Пазарни ризици
Каматен ризик во портфолиото на банкарски активности
Ликвидносен ризик
Оперативен ризик
Ризик од екстернализација
Останати некредитни ризици
Обелоденување на квантитативни и квалитативни информации од
аспект на ризиците во рамки на финансиските извештаи согласно
МСФИ 7
17. Дискусија и работа во групи

CRMIII Certified Risk Manager®
Level III

Трет чекор кон сублимирање и проверка на нивото на стекнати знаења и совладување
на знаења за значењето и позицијата на Risk Manager
Наставна програма: (64 часа)
1. Кредитен ризик – Стратешко управување
2. Избор на пристап при утврдување на пондерирање на ризичноста од
аспект на кредитен ризик
3. Проценка на кредитниот квалитет на клиентот и стрес тестирање
4. Методи на мерење и оценка на пазарните ризици
5. Каматен ризик во портфолиото на банкарски активности и стрес
тестирање
6. Ризик на ликвидноста и стрес тестирање
7. Оперативен ризик и корпоративно управување
8. Ризично пондерирана актива и адекватност на капиталот
9. Интегрирано управување со ризиците

10. Стрес-тест анализите како алатка во процесот на управување со
ризици
11. Интегрирано мерење, следење и анализа на ризиците
12. ICAAP – општа рамка, компоненти
13. Интегрирање и имплементација на интерно утврдување на
адекватноста на капиталот (ICAAP)
14. Анализа на трендови на управување со ризиците во Македонија,
регионални и светски рамки
15. Поврзаност на ризиците и финансиските кризи
16. Дискусија и форумска дебата – тема: професијата Risk Manager

1

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

16

14

15

16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8

Д-р Маја Стевкова Штериева
Проф. д-р Евица Делова Јолевска
М-р Тони Стојановски
Богоја Китанчев
Владимир Давчев
Д-р Елена Парнарџиева Станоевска
Душица Иванџикова
Илија Андовски

9. Весна Ненчева
10 Дејан Стаматов
11 Лидија Сарафимова-Даневска
12. М-р Стефан Николиќ
13. Мирко Аврамовски
14. Игор Бислимовски
15. Проф. д-р Иван Шверко
16. М-р Тихомир Бублиќ
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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА   

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

ПРОФ. Д-Р КЕМАЛ КОЗАРИЌ, ГУВЕРНЕР НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.
ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 03 ЈУЛИ 2015 ГОДИНА

Цeли на специјализацијата
По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни на:
 да се запознаат со основите на Compliance и да ги
идентификуваат Compliance ризиците;
 да ја разберат улогата и функцијата на Compliance
Officer;
 да ја детерминираат основната рамка на
воспоставување на оваа функција во рамките на
организацијата во која работат.
 да се запознаат со основите на функцијата
Compliance, одговорности, права и обврски
 да се запознаат со начинот на организација и
управување со функцијата Compliance преку
теоретска и практична примена;
 да се запознаат со начин на креирање/контрола
и улога на Compliance Officer во изработка на
интерни акти и политики на институцијата;
 да се запознаат со основите на бизнис етиката на
оваа функција, воспоставување на Compliance
култура и генерално Кодекс на етика, судир на

интереси, корпоративно управување
 да се запознаат со основите на функцијата
Compliance, одговорности и обврски во рамките
на банката (следење на законска и подзаконска
регулатива, поважни информации)
 да се запознаат со функцијата за спречување на
перење пари и финансирање на тероризмот
 да се запознаат со останатите функции и
активности кои спаѓаат во рамките на оваа
функција согласно најдобрите меѓународни
практики – FATCA, заштита на лични податоци,
кодекс на етика, грижа за корисници, соработка
со надлежни институции (focal point) итн.
 обврски од и кон Управниот и Надзорниот одбор,
соработка со другите сектори, репортинг
 обврска за спроведување теренски контроли,
мониторинг на исполнување препораки од
надлежни институции.

CCSI Certified Compliance Specialist®
Level I

Oснови на compliance и области на compliance
Наставна програма (64 часа)
1.
2.
3.
4.
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Вовед, историја и дефиниции
Насоки и цели
Compliance ризик
Базелски принципи

5.
6.
7.
8.

Профил на Compliance Officer
Функција Compliance Officer
Воспоставување на Compliance функција
Дискусија и работа во групи

Програмата се одвива врз база на серија
предавања од областа на Усогласеноста
(Compliance) со презентација на стручна
литература и презентација на пракса при
воспоставување на оваа функција. Во текот
на програмата ќе се направи проценка на здо
биеното знаење на слушателите од овој осно
вен модул преку тестови и изработка на про
екти – т.н. Студии на случај (Case studies) од
страна на слушателите. Програмата ќе обез
беди определување на терминот усогласе
ност („Compliance“) и службеник на усогласе
ност („Compliance Officer“), идентификување
на основната улога на оваа професија во
институциит е, идентификување на основни
от ГАП (GAP) меѓу целокупната регулатива и
одредени групациски стандарди. Исто така
ќе обезбеди основни насоки за обезбедување
на адекватно ниво на информации за ид
ните и сегашните професионалци со цел
усогласување со барањата на домашната и на
странската регулатива. Целна група: врабо
тени во банките и финансиските институции,
како и во останатите приватни и јавни друшт
ва и организации кои директно или индирект
но работат со усогласено работење (ново),
вработени во одделите за усогласување, ди
ректори/раководители на сектори/ филијали,
членови на повисок менаџмент.
Вкупен фонд
на часови:

192

Времетраење:

1 година
АБИТ (Ул. „Орце

Место:

Динамика на
обуката:

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

Два пати неделно
вторник и четврток во
17:00 часот

CCSII Certified Compliance Specialist®
Level II

Compliance function
Наставна програма: (64 часа)
1. Основи на Compliance функцијата
2. Одговорности, права и обврски
3. Организација на Compliance функцијата –
практична примена и менаџирање
4. Управување со Compliance функцијата
5. Креирање на политики и процедури
6. Креирање организациона шема
7. Compliance функцијата и етиката
8. Дискусија и работа во групи

CCSIII Certified Compliance Specialist®
Level III

Compliance function во банките и финансиските институции
Наставна програма: (64 часа)
1. Compliance области:
-	 Следење на законската и подзаконската регулатива
-	 Следење на објави и важни податоци и информации наменети за
повисокиот менаџмент
-	 Спречување на перење пари и финансирање на тероризам
-	 FATCA
-	 Заштита на лични податоци
-	 Кодекс на етика
-	 Грижа за корисници – одговарање поплаки од регулаторни органи
-	 Соработка со надворешни институции и регулаторни органи
-	 Contact point (focal point) со надворешни институции
-	 Whistleblowing
-	 Fraud
-	 Политика на наградување
-	 Конфликт на интереси

2. Обврски кон Надзорниот, Управниот одбор и повисокиот
менаџмент
3. Репортинг – известувања во согласност со законска и подзаконска
регулатива / групациски стандарди
4. Соработка со другите сектори/дирекции области на делување
5. Теренски и вонтеренски контроли
6. Мониторинг на препораки од надлежни органи и известување
7. Домашни и меѓународни искуства и практики
8. Дискусија и работа во групи (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 во РМ и регионот).

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

1.
2.
3.
4.

1

2

3

5

6

7

М-р Маја Андреевска - Блажевска
Д-р Искра И. Стојановска
М-р Фросина Целеска
Игор Митровски

4

5. Васка Иванова
6. Олгица Спасевска
7. Д-р Ивица Симоновски
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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.

8

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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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА   

CERTIFIED CREDIT ANALYST® (Level 1, 2 и 3)
Од практика за практика

ПРОФ. Д-Р МАЈКАЛ ФАУЛЕНТ, ВИЦЕГУВЕРНЕР НА ХРВАТСКАТА НАРОДНА БАНКА. ПРЕДАВАЊЕ ВО
АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 04 МАРТ 2016 ГОДИНА

Цeли на специјализацијата
По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни:
 преку примена на структуиран и системски пристап за
кредитирање базирана на проценка на ризиците и
проценка на клиентот од корпоративниот сектор да ги
способноста за плаќање;
опишат и поврзат факторите кои влијаат на неговата  да ги предвидат клучните фактори кои влијаат
кредитната способност и способност да ги сервисира
способноста/веројатност на клиентот да го враќа
долговите во иднина;
кредитот во иднина и да ја предвидат можноста од
 да ги идентификуваат интерните постапки и
создавање на лоши пласмани;
процедури, како и регулаторните барања за добивање  да ги знаат техниките на структуирање на пласман,
на правилна оценка на кредитите;
оценка на инвестиција, оценка на проектно
 да направат избор на квалитативни и квантитативни
финансирање и да ја сфатат потребата од
алатки и да изработат длабинска анализа на
документарното работење на банките; и
финансиските извештаи на компаниите во насока на
 да го разберат влијанието на одлуката на
оцена на нивните перформанси;
менаџментот за кредитирање врз квалитетот на
кредитното портфолио на банките, трошокот за
 да направат селектирање на резултатите од севкупна
банката преку издвојување резервации и потребата од
макро и микро анализа, деловната и конкурентска
заштита на капиталот на акционерите.
позиција на клиентот и да донесат одлука за

Програмата за Сертифициран кредитен
аналитичар претставува интегриран при
стап на спојување на теорија, практични
вештини и меѓународна пракса во насока на
унапредување на компетенциите на учесни
ците во постапката на изработка на кредитна
анализа и интерпретирање на резултатите.
Главните теми на програмата се: практи
ки, постапки и техники во банките поврзани
со кредитниот процес; регулативата на На
родна Банка на Република Македонија (НБРМ)
и меѓународната регулатива; управувањето
со ризиците и анализа на окружувањето, по
себно макроекономското. Најзначајниот фо
кус е насочен кон финансиската анализа на
компаниите, поради нејзината клучна улога
при донесувањето на одлука за кредит и при
мониторирање на клиентот.
Вкупен фонд
на часови:

192

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

CCAI Certified Credit Analyst ®
Level I

На крајот на првиот модул учесникот треба да знае самостојно да направи кредитна анализа
Првиот модул дава вовед во улогата на кредитниот аналитичар, кредитниот процес и кредитниот ризик. Се овозможува солидно теоретско
запознавање со постулатите на анализирање на финансиските извештаи и основните техники, што претставува база за продолжување со вториот
модул. Основна анализа на квалитативните-меки критериуми и обезбедувањето како секундарен извор на отплата на пласманите.
Наставна програма (64 часа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10

Улога на кредитната анализа и кредитниот аналитичар
Карактеристики на банкарскиот сектор и кредитниот
процес
Управување со кредитниот ризик
Регулатива за управување со кредитниот ризик
Кредитна политика
Анализата на финансиските извештаи - вовед
Сметководствена постапка за евидентирање на
трансакциите на компаниите

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Биланс на состојба
Биланс на успех
Анализа на парични текови
Техники на анализа на финансиските извештаи
Квалитативни фактори како дел од кредитната анализа
Обезбедување- секундарен извор на отплата на кредитот
Вежби и работа во групи

CCAII Certified Credit Analyst ®

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Економски преглед
Макроекономски ризици и ризик на земјата
Анализа на дејноста и конкурентноста
Факторот менаџмент
Потреба од обртни средства и структуирање на кредит
Кредитирање на микро и мали фирми
Кредитирање на средни фирми
Кредитирање на преработувачката индустрија

Level II

На крај од вториот модул учесникот треба да знае самостојно да направи посложена и сеопфатна кредитна анализа и да структуира кредит. Вториот
модул има концепт на овозможување на рамка за систематска и севкупна анализа на кредитоспособноста на клиентот со одгоре надолу (topdown) анализа на економскиот систем. Се започнува од макроекономија, економски политики, ризик на земја, па се оди кон анализа на дејноста,
конкурентноста, компанијата и на крај на менаџментот. Преку примерите за пооделни дејности учесникот добива продлабочено знаење од
финансиските извештаи и нивна практична примена. Учесникот треба да ги совлада техниките на структуирање на кредит.
Наставна програма (64 часа)
9. Кредитирање на агроиндустрија
10. Кредитирање на трговија
11. Кредитирање на градежништво
12. Кредитирање на услуги
13. Мониторирање на кредитите и ранопредупредувачки индикатори
за можност од ненаплата на кредитот
14. Вежби и работа во групи

CCAIII Certified Credit Analyst ®
Level III

На крај од третиот модул учесникот треба да знае да реши комплексен проблем при анализирање на клиент; да ги совлада специфичните техники на
долгорочното и проектното финансирање и да го одбрани предметот пред кредитното тело. Третиот модул има за цел да му овозможи на учесникот
стекнување на специфични вештини за проценка на инвестиција, проект и за решавање на проблематични изложености. При донесување на одлуки за
кредитирање учесникот треба да ја има во предвид и резервацијата, односно трошокот за банката. Во овој дел учесникот се запознава со користење на
резултатите од кредитната анализа за креирање на интерен систем на рангирање кој е истовремено и помошна алатка за пресметка на резервациите.
Наставна програма: (64 часа)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Комплексен проблем на финансиска анализа
Проспективна анализа
Оценка на инвестиција
Проектно финансирање и синдицирани заеми
Документарно и девизно работење-гаранции и акредитиви
Системите за интерно рангирање како алатка за управување со
кредитниот ризик во банките
Разлика помеѓу трансакциски ризик и ризик на клиентот
(бонитет)
Класификација на кредитните изложености и методи за
пресметка на кредитните загуби

9. Финансиско влијание на одлуките на менаџерите на банките
10. Проблематични пласмани и наплата на проблематични
пласмани
11. Регулаторен третман на нефункционални и реструктуирани
побарувања
12. Видови кредитни производи, вештина на продажба и
презентирање на кредитниот предлог пред органите на
управување на банката
13. Вежби и работа во групи

1

2

3

4

5

6

7

8

9
1.
2.
3.
4.
5.

Д-р Маја Стевкова Штериева
Проф. д-р Евица Делова Јолевска
Владимир Давчев
Д-р Марија Сребренова Трендова
Д-р Никола Џамбазовски

6.
7.
8.
9

Илија Мирчевски
М-р Александра Мирчовска
М-р Златко Несторовски
Михаела Атанасова Стоичоска
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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА   

CERTIFIED BRANCH MANAGER® (Level 1, 2 и 3)
Од практика за практика

ПРОФ. Д-Р ЉУБЕ ТРПЕСКИ, ПОРАНЕШЕН ГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА. ПРЕДАВАЊЕ ВО АБИТ НА МЛАДИТЕ И ИДНИ БАНКАРИ НА 26 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

Програмата за сертифициран менаџер
на филијала претставува интегриран при
стап на спојување на теорија, практични
вештини и меѓународна пракса во насока
на унапредување на компетенциите на
учесниците во постапката на управување
со филијалата во банката.
Целна група на програмата се сите
заинтересенти за влез во банкарската
индустрија, млади банкари/директо
ри на филијали и вработени кои сака
ат да станат директори на филијали,
како и менаџери на високи позиции
или менаџери на одделенија кои сака
ат да добијат унапредување. Исто така,
специјализацијата е наменета за регио
нални директори на банки и други финан
сиски институции.

Вкупен фонд
на часови:

192

Времетраење:

1 година
АБИТ (Ул. „Орце

Цeли на специјализацијата

Место:

Главната цел на специјализацијата е да им даде на слушателите поврзани сегменти
и практики во делот на работењето на филијалата посебно во делот на улогата на
директорите на филијалата.

Динамика на
обуката:

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

Два пати неделно
понеделник и среда во
17:30 часот

CBMI Certified Branch Manager® (16 модули)
Level I

Наставна програма (64 часа)
Модул 1:
Модул 2:
Модул 3:
Модул 4:
Модел 5:

Етика, корпоративни вредности
Compliance
Модел на организација на Retail сегментот
Производи и услуги – категории и функции
Цени на Retail банкарските производи и производи на
исламското банкарство
Mодул 6: Историски развој на филијалата на банката
Модул 7: Канали – избор на клиентите
Модул 8: Маркетинг микс модел
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Модул 9:
Модул 10:
Модул 11:
Модул 12:
Модул 13:

Поврзување со клиенти
Маркетинг процес
Тајни на успех во продажбата
Продажба на финансиски производи и услуга кон клиентите
Унапредување на услугите кон купувачите. Како до лојални
купувачи?
Модул 14: Банкарски оперции и процеси на ефикасност
Модул 15: Управување со односи (Relationship Management)
Модул 16: Дискусија и форумска дебата

CBMII Certified Branch Manager® (16 модули)
Модул 1: Улогата на директор на филијала
Модул 2: Поставување на цели, планирање, комуникација и
унапредување на перформанси
Модул 3: Организација на работењето во филијалата
Модул 4: Online маркетинг
Модул 5: Директен маркетинг и мобилност
Модул 6: Директен маркетинг и социјалните медиуми
Модул 7: Идентификување на вредностите – уништувачи во
портфолиото на банкарски производи
Модул 8: Зајакнување на постојните производи и развој на нови
производи

Level II

Наставна програма (64 часа)
Модул 9: Мотивирање на вработени
Модул 10: Мотивација на тимот – нефинансиско мотиврање на
вработените
Модул 11: Унапредување на тимската работа и решавање на конфликти
Модул 12: Продажба на банкарски производи при работа со население
Модул 13: Правила и техники на продажба
Модул 14: Лично банкарство и сегментација на клиенти
Модул 15: Мерење на резулатите од продажба
Модул 16: Дискусија и форумска дебата

Level III

CBMIII Certified Branch Manager® (16 модули)
Наставна програма: (64 часа)
Модул 1: Трансформација на мрежата на филијали како одговор на
новите предизвици
Модул 2: Грижа за корисници (Costumer Care)
Модул 3: Управување со ефикасноста (Performance Management)
Модул 4: Филијала на банка и Call Centre менаџмент
Модул 5: Лидерство
Модул 6: Избор на принципиелен лидер
Модул 7: Развој и креирање на бизнис стратегија
Модул 8: Ефикасно извршување на стратегија
Модул 9: Постигнување на профитабилен раст
Модул 10: Бренд менаџмент

Модул 11:
Модул 12:
Модул 13:
Модул 14:

Управување и етика
Банкарска стратегија и оперативна совршеност
Ризици и управување со капиталот
Финансиски менаџмент (Analysis of Bank Financial Statements
using the Camels Framework)
Модул 15: Управување со биланс на состојба и биланс на успех
Модул 16: Дискусија и форумска дебата (завршна заклучна дискусија за
темите од Level III 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 и регионот).

НАПОМЕНА:
Програмата е изработена во соработка со Retail
банкарската академија од Лондон.
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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ВО ПАРТНЕРСТВО
СО CONTROLLER AKADEMIE® ОД МИНХЕН (Р. ГЕРМАНИЈА)   

CERTIFIED CONTROLLER® (Level I, II и III)
Од практика за практика

INTEGRATED TRANSPARENCY DOES NOT STOP AT FINANCE: CASH IS KING!
DIPL.-ING. DR. KLAUS EISELMAYER

Цeли на специјализацијата
Главната цел на специјализацијата е да им даде на
слушателите напредок во знаењето, и тоа:
 да добијат преглед на целиот контролен систем;
 да го прошират нивното поле на делување како контролори;
 да ја продлабочат, зајакнат и развјат својата меѓународна
компетентност за controlling; и
 да ги обучуваат своите вештини на аргументација и
објаснување на англиски јазик (за студиите од Level IV и V).
Јазик на кој се одвива наставата
Македонски јазик (за ниво I, II и III).

Вкупен фонд
на часови во
Р. Македонија:

192

Времетраење:

1 година
АБИТ (Ул. „Орце

Место:

Динамика на
обуката:

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

Два пати неделно
петок во 17:00 часот и
сабота во 10:00 часот

Level I

CCI Certified Controller®

Програмата за Certified Controller® во рам
ките на Controller Akademie® од Минхен (Р.
Германија) е еквивалентна на оргинална гер
манска диплома и се изведува во пет нивоа со
поминати повеќеод 50.000 слушатели. Ваквата
програма го карактеризира контролингот на
ниво на Централна Европа повеќе од 40 годи
ни.
Слушателите, за да го постигнат успехот од
ржлив, потребно е да ја изучуваат програмата
постапно, чекор по чекор. Поедничените нивоа
на специјализација имаат за цел, да се надо
градуваат еден со друг, како во поглед на со
држината на теми, така и во поглед на содржи
ната на практични вежби. Имено, програмата
претставува интегриран пристап на спојување
на теорија, практични вештини и меѓународна
пракса во насока на унапредување на компе
тенциите на учесниците при изучување на кон
тролингот. Ниво I од програмата, дава преглед
на најважните компоненти на контролниот сис
тем и неговите врски. Во ова ниво, менаџерот
(поединецот) компактно се ориентира и при
лагодува во професијата „controller“. Ниво II
и IV е проширено, надополнето со палетата на
контролинг алатки (controller’s toolbox). Осо
бено, во ниво IV дополнително се разработува
reporting-от, комуникацијата и лидерските над
лежности. Ниво III и V се наменети за работил
ници во кој учесниците на специјализацијата
ги применуваат и спроведуваат вештините на
controlling знаењата и практиките кои ги разви
ле. Во текот на студиите, презентациските веш
тини во умерени количини се интензивираат.
Во секоја фаза, активното учество на слушате
лите се зголемува.

НАПОМЕНА:

Контролинг и контролор (Controlling and the Controller)
Сеопфатна обука на сите основни методи на контролорски практики за сметководство, корпоративното
планирање и известување. Ова е начин за Ваше успешно постигнување на бизнис целите.

Програмата се изведува заеднo од
страна на АБИТ и Controller Akademie®
од Минхен (Р. Германија).

Наставна програма: (64 часа)
Модул 1: Controlling во процесот на управување
 Процесот на поставување на цели, планирање и навигацијата
Модул 2: Менаџерско сметководство
 „Accounting Panorama” – Како да се изгради смтководствениот
систем
 Резултати на управување со сметките на маргинални приноси
(contribution margins)
 Controller’s cost cube
 Планирање на трошоците и управување со трошоците
 Трошоци на производот (цена на чинење)
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Модул 3: Корпоративно планирање
 Планирање и прогноза
 Стратешки, оперативни и реактивна алатки за планирање
 Интеграција на методи и процеси на планирање
 Оперативниот буџет и „земање на мерка“ на планови
Модул 4: Мерење на ефикасноста и менаџмент
 Принципот на управување со цели
 Биланс на состојба, структура и профитни таргети (цели)
 „Дрвото ROCE“ и проценка на носителите на трошоците
 Controlling профитни центри и внатрешно полнење
 Forecast ориентирани известувања

Модул 5: Функцијата контролор (controller)
 Контролор како бизнис партнер на менаџментот
 Барања за контролорите
 Controller организација

Модул 6: Дискусија и форумска дебата
 Завршна дискусија за темите од Level I со цел, сублимирање и
проверка на нивото на стекнати знаења преку отворена дискусија
и работа на случај во присуство на висок менаџмент од controlling
професијата во банки и стопанство дома и регионот.

CCII Certified Controller®
Level II

Сметководство и Финансии (Accounting and Finance)
Проширување на вашето знаење во методите на controlling компонентите како што се цена на чинење на производот, activity based costing и
финансиското планирање. Подгответе се за пракса во level 2!
Наставна програма: (64 часа)
Модул 1: Зајакнување на менаџерското сметководство
 Трошоци на производот (цена на чинење)-модел, target
contribution
 Target costing – стратешки пресметки од гледна точка на
пазарот
 Планирање на буџетот со компјутерска консолидација
Модул 2: Controlling на режиски трошоци/фиксни (структурни)
трошоци
 Стандарди на извршување на услуги
 Zero Base на буџетирање, Overhead анализа на вредноста
 Activity based трошоци и цени
Модул 3: Controlling на продажба
 Интеграција на стратешки и оперативна продажба и controlling
алатки
 Центар за профит од продажба (The sales profit centre) и табела
на продажба на клучните индикатори
 Сметки на резултати од потрошувачите и нивни портфолја
Модул 4: Финансиско сметководство
 Систем на финансиско сметководство

 Биланс на успех според резиме на трошоците и метод на
продажните трошоци
 Биланс на состојба и извештај за готвински текови
Модул 5: Финансиски Controlling
 Анализа на финансиските коефициенти: ликвидност,
профитабилнст и стабилност
 Финансиски менаџмент и обртни средства
 Holistic controlling во три димензии
Модул 6: Управување врз основа на вредности
 Инвестициски пресметки: pay back период, нето сегашна
вредност, интерна стапка на враќање
 Портфолиа на инвестиции и стратешка анализа
 Вредност на акциите и економски додадена вредност
 WACC: пондениран просечен трошок на капитал
Модул 7: Дискусија и форумска дебата
 Завршна дискусија за темите од Level II со цел, сублимирање и
проверка на нивото на стекнати знаења преку отворена дискусија
и работа на случај во присуство на висок менаџмент од controlling
професијата во банки и стопанство дома и регионот.

CCIII Certified Controller®
Level III

Планирање и имплементација (Planning and Implementation)
Користење на сите важни controlling методи (hands-on методи). Ќе се запознаете со посебни карактеристики на вашата компанија/банка.
Наставна програма: (64 часа)
Модул 1: Концепт на управување со сметководствен систем
 Дизајн на сметки од трошочниот центар (вклучувајќи activity
based costing)
 Трошоци на производот
 Градење на target – ориентирана сметка за менаџирање
Модул 2: Развивање на стратешки и оперативен концепт на планирање
 Дизајн на рамка (framework) за буџетирање
 Основни елементи на бизнис планот
 Надворешни услови, како на пример: упрвување со ризик и
оцена
Модул 3: Имплементација на интегриран резултат и финансиско
планирање
 Централно и децентрализирано планирање (top down – bottom
up)
 Организирање и спроведување на стратешки и оперативни
состаноци за планирање
 Разработување на буџет за финансирање врз основа на
планираната продажба, трошоци и буџет на инвстициите
 Вежби надвор од планираниот биланс на состојба, биланс на

готовински текови и финансиски коефициенти
Модул 4: Работилница на controlling теми во однос на релевантна
пракса
 Контролор како агент за промена и развој на controlling-от
 Како да е организира “storage of ideas” и да се утврдат
приоритетите
 Теми на слушателите и најновите трендови, како што се:
controlling и МСФИ, вредност врз основа на controlling, надвор
од буџетот (beyond of budgeting) и интелектуален капитал.
Модул 5: Controlling на контролорската служба
 Транспарентност на контролорската службата
 Мерење на ефикасноста за контролорите
 Избалансиран scorecard за контролор на услуги
Модул 6: Дискусија и форумска дебата
 Завршна заклучна дискусија за темите од Level III со цел,
сублимирање и проверка на нивото на стекнати знаења преку
отворена дискусија и работа на случај во присуство на висок
менаџмент од controlling професијата во банки и стопанство
дома и регионот.
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Level IV

CCIV Certified Controller®
Reporting and Communication
Work on how managers and controllers operate objective oriented controlling and achieve successful business excellence in this way.
Module 1: Controlling and Organizational Development
 Phases of development within a company
 Risks and opportunities
 Controllers’ function in the various development phases
Module 2: Project Controlling
 Criteria of success for projects
 The course of a project and its successive stages of decision making
 Integration of project planning and corporate planning
Module 3: Holistic Thinking and Acting
 MOVE concept for change guidelines and rules
 Practice managing complex and paradox objectives
Module 4: Reporting: Factor of Success
 User oriented business charts and tables
 Excel hints to put the reporting SUCCESS rules into practice
 Business Intelligence

Module 5: Balanced Scorecard as Performance Management System
 Integration of strategies and the operational business controlling
with strategic and operational key performance indicators
 Balanced Scorecard applied to personnel (HR) controlling
Module 6: Communication and Co-operation
 Co-operation used as an instrument to establish and define
relationship
 The “co” functions: co-orientation, communication and collaboration
 Communication models
Module 7: Group Dynamics and Leadership Competences
 Patterns and examples of team work, types of groups
 Factors influencing the leadership situation, various styles of
leadership
 Principles of how to secure the transfer of know-how

НАПОМЕНА:

Level V

CCV Certified Controller®
Presentation and Moderation
Improve your communicative skills, increase your emotional intelligence
and convince your business associates in practice.

Level 4 и 5 се студираат и завршуваат во Минхен (Р.
Германија), и на крајот се добива меѓународна Диплома
за контролер од најпрестижната (Controller Akademie®).

АЛТЕРНАТИВА 2:
Ниво 4 се студира во Р. Македонија на англиски јазик
со тренер експерт од Р. Германија.

Module 1: Method Training
 You develop a strategic concept for a start-up business based on the
evaluation of the economic situation and prognoses available
 SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
 Techniques of visualization, presentation and facilitation

Module 3: Solving Complex Problems in Teams
 Phases, which teams go through
 Characteristics of high performing teams
 Guidelines for successful teamwork
 Visualization of results

Module 2: Personal Skills
 Behavioral indicators for competition or co-operation in teams
 Facilitation and moderation of small groups as well as a plenary
session
 Presentation in front of a plenary audience
 Behavioral recommendations in these situations
 Video analysis

Module 4: Transfer into Practice
 Which of the things I have learned this week am I willing to put into
practice?
 How will my colleagues, boss, friends see that I have changed
something?
 Diploma worthy presentations of top class solutions
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ЕДНОГОДИШНА СЕРТИФИКАЦИОНА ПРОГРАМА ВО ПАРТНЕРСТВО СО
RETAIL BANKING ACADEMY® LONDON   

CERTIFIED RETAIL BANKER®
- postgraduate diploma (Level I, II и III)
Од практика за практика
Програмата за Certified Retail Banker®
во рамките на Retail Banking Academy® од
Лондон (Велика Британија) е еквивалентна
на оргинална британска диплома за специ
јализација за Retail банкарство. Сертифика
цијата за стекнување на титулата Банкар за
банкарство на мало (Certified Retail Banker
– postgraduate diploma) е дизајнирана во три
нивоа со вкупно 27 модули, и тоа:
 Ниво 1: Retail banking I, (Банкарство на
мало I), со вклучени 10 модули;
 Ниво 2: Retail banking II, (Банкарство на
мало II), со вклучени 10 модули;
 Ниво 3: Retail banking III, (Банкарство на
мало III), со вклучени 7 модули.

IMAGINE A WORLD

Цeли на специјализацијата

Времетраењето, вклучува една година
или вкупно за сите три нивоа 192 часови. Сер
тификатите се доделуваат од страна на Лон
донската Академија за банкарство на мало.

ЈАЗИК НА КОЈ СЕ ОДВИВА НАСТАВАТА

Англиски јазик

Уникатни придобивки од RBA програмата за слушателите се:
 да се имплементираат современи практики од
меѓународното работење со Retail банкаство,
особено од Велика Британија и да се постигне
вистинско подобрување на оперативно ниво во
македонските комерцијални банки, а со тоа да се
постигне профитабилен раст;
 да се здобијат со значителна база на знаења и
алатки за подобрување на резултатите;

 да се овозможи мерење на враќање на
инвестицијата;
 да се подобри комуникацијата на слушателите со
заеднички знаења со цел, побрзо изучување на
модулите;
 се обезбедуваат алатки за подобрување на
целокупниот потенцијал на вработените.

Сертифицираните Retail банкари ќе бидат способни за:
 разбирање на психологијата на клиентите и да
изградат траен и профитабилен односите со
клиентите;
 мотивирање и ангажирање на банкарски
персонал - што е од клучно значење за
надминување очекувањата на клиентите;
 давање на одлична услуга која ќе го подигне

нивото на задовоство кај клиентите;
 анализа на профитабилноста на производот, со
цел да се фокусираат на оптималото созадавање
на вредност;
 проценка и управување со ризиците на банката; и
 да имаат разбирање на клучните возачи вредност,
KPIs и финансиски извештаи

НАПОМЕНА:
Програмата се изведува заедни
чки од страна на АБИТ и Retail Banking
Academy® LONDON.
Вкупен фонд
на часови:

192

Времетраење:

1 година
АБИТ (Ул. „Орце

Место:

Динамика на
обуката:

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

Два пати неделно
петок во 17:00 часот и
сабота во 10:00 часот
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Retail banking I

Modules
101 Business Ethics and Compliance
This module considers the moral principlesunderlying business ethics and
establishes the link with customer trust. The module also deals with the
separation of ownership (shareholders) and control (managers) and the resulting
information asymmetry. Finally, sources of compliance risk are identified while
considering the crucial role of the compliance department.

102 Retail Banking Overview
This module considers the role of the retail bank in the economy, sources of
funding, calculation of common retail banking metrics and analysis of both the
liability and asset sides of the balance sheet.

103 Products
Identifying the core attributes of financial services products, their respective
roles and functions in a retail bank and how they service the customer’s needs.

104 Channels

This module analyses the development of traditional retail banking channels,
customer choices, technological advancement and the importance of
multichannel management.

105 Marketing
This module provides an overview of key marketing principles and processes,
their practical application in retail banking and the importance of a customercentric marketing approach.

106 Effective Sales Management

108 Operations I
This module identifies the sources of operational risk and techniques to ensure
the effective management of retail banking
processes, including queuing theory, Little’s Law and the Pareto Principle.

109 Credit Loss Management

This module identifies key factors for success when selling financial services;
meeting customer needs as well as achieving your company’s financial goals.

This module identifies the main sources of risk in retail banks, key issues in credit
loss management and an evaluation of the main approaches to managing credit
risk

107 Customer Service Quality

110 Relationship Management

This module determines the fundamentals of customer service quality, its
relationship to customer loyalty and the resolution of customer service failures
via a GAPS model.

This module demonstrates that the basis of an optimal long-term bank-customer
relationship is one which serves the long-term needs of the customer – and also
serves the long-term profitability of the bank, as a result.

Retail banking II

Modules
201 Direct Marketing
This module considers the central issues of direct marketing and direct
response marketing in retail banking. The module teaches an integrated
communications strategy that covers internet marketing, the role of
email direct marketing, the 7Cs model of website design and the role of
mobile marketing and social networks.

202 Product Portfolio Management
This module considers fundamental issues in effective product portfolio
management by analyzing processes involved in product development
and the criteria to evaluate the product portfolio.

203 SME Lending
This module utilizes the 5Cs model as the basis for establishing the
creditworthiness of SME borrowers.
We present an SME lending risk scorecard, examine the mechanics of
loan pricing, consider the credit risk evaluation procedure for unsecured
loans, calculate expected losses and consider risk implications in the
bank’s loan portfolio.
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204 People Management

205 Customer Care

This module emphasises that People Management is based on the
Resource-Based view of the organisation. We show that effective
people management and employee engagement increases employee
productivity, which in turn increases economic profit and shareholder
value creation.

This module emphasises that customer care is an organisational
commitment and a strategic objective. We consider actions that crea
te a culture of customer care and provide methods for practical imple
mentation.

206 Performance Management
This module considers performance management and measurement
in retail banks with emphasis on managing for value, KPIs for people
performance measurement, transfer pricing and divisional performance
and bank branch management metrics to monitor performance.

207 Operations II
This module deals with the operational issues and business implications
of IT project management in retail banking. We examine behavioral
issues and resource planning in bank branches and call centres,
highlighting key considerations based on practical scenarios.

208 Balance Sheet Management
This module deals with moral hazards that arise from the financial

intermediation process. We discuss the capital allocation process
required under Basel III, consider the risk weights for credit, operational
and market risk and introduce fundamental properties of interest rate
risk through a duration gap analysis.

209 Risk Management
This module covers the fundamental principles of risk and capital
management: the measurement and management of operational risk,
market risk, liquidity risk and funding liquidity risk – and concludes with
the elements of risk-based pricing.

210 Financial Management
Financial analysis around key banking metrics, including a more detailed
financial statement analysis with the CAMELS approach as a guideline.

Retail banking III

Modules
301 Leadership in Retail Banking
This module presents several models of leadership and proposes that
principled leadership is most appropriate for leadership in retail banking.
An effective leader in retail banking creates a moral compass for all
employees and inspires them to serve customers’ needs and, thereby, to
create long-term profitability for the bank.

302 Business Strategies for Retail Banking
This module considers the development and execution of business strategies
in retail banking. The crucial link of executive strategy that connects the
bank’s business strategy to its financial performance is emphasised along
with the predominant role of appropriate KPIs in generating employee
motivation and engagement that will serve to increase the likelihood of
success. Finally, the module analyses the steep hurdle presented when
the bank enters new markets that are culturally different from its home
market.

303 Achieving Profitable Growth
This module presents three strategic alternatives for achieving profitable
growth in retail banks: streamlining the existing product portfolio and
adding new products within the home market; new channels in the home
market and for the existing product portfolio; and new markets using the
same business model.

may emanate from it, concluding with a discussion of the potential link
between silos and ethical behavior of bank employees.

304 Brand Management

306 Operational Excellence

This module considers the main issues of brand management, with special
consideration to models of consumerbased brand equity through their
direct effect on brand meaning for the consumer. The importance of
employer branding is also considered. The module concludes with issues
related to co-branding and the importance of brand congruence for success.

This module considers operational excellence in retail banking as an
enabler of management’s strategic objective of value creation through
customer-centricity. The design and deployment of a multichannel strategy
is also considered along with impediments to successful implementation.
Lessons are presented that serve to mitigate potential impediments.

305 Governance and Ethics

307 Risk and Capital Management

This module presents the underlying theories of corporate governance in
retail banking and the role of important corporate governance instruments
in monitoring the actions of senior management. This module also presents
a link between the operational structure of a retail bank and the risks that

This module presents advanced methods for managing interest rate risk
and liquidity risk. Capital allocation methods for internal ratings-based
banks are examined with emphasis on credit risk for retail exposures. The
module also deals with the central issues in risk governance.
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Членка на:

За АБИТ
Мисија

Нашиот тим на предавачи

Ние сакаме преку креирање на современо специјалистичко
образование, да го направиме Балканот подобро место за живеење.
Ние сакаме да помогнеме за успех.

Визија
Да создаваме современи концепти на специјалистичко образо
вание и да поставиме нови професионални образовни стандарди
во двете најперспективни и силно поврзани индустрии во светот:
банкарската и информатичката.

АБИТ располага со портфолио од 50-тина истакнати предавачи.
Во изминатите две години, во своите редови интегрираме експерти
кои имаат најмалку десет години практично искуство на високи ра
ководни структури (банкарски специјалисти), членови на управните
одбори на банките и високи авторитети од НБРМ. Меѓу предавачите
се врвни професионалци од домашните и меѓународните банки.

Контакт и Регистрација
За повеќе детали за содржината на специјализациите, начинот
на полагање, испитните сесии, уписните рокови, потребните
критериуми за упис, како и начинот и условите за плаќање
погледни на www.abit.edu.mk или на е-mail
academic@abit.edu.mk
info@abit.edu.mk
Контакт телефони: 02 3 125 500; 071 215 118
Д-р Маја Стевкова Штериева
Претседател на Управен Одбор

Проф. д-р Евица Делова Јолевска

Заменик-претседател на Управен Одбор

Проф. Д-р Драгољуб Арсовски
Претседател на Академски Совет

Членови на Управен Одбор: проф. д-р Фадил Бајрами, м-р Тони Стојановски,
Николче Петковски, м-р Драги Тасевски, Наталија Алексова, м-р Владимир
Ефтимовски, м-р Сашо Димитријоски, м-р Бесим Билали, Сашка Костовска Длака,
Извршен директор: доц. д-р Синиша Наумоски

Академија за банкарство и информатичка технологија
Ул. „Орце Николов“ бр. 75
(Зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат),
1000 Скопје
info@abit.edu.mk
www.abit.edu.mk

Членки на АБИТ:

АКАДЕМИЈА

ЗА БАНКАРСТВО
И ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

