Member of:

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО
ДУАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

In partnership with:

SITE

АПЛИЦИРАЈ ЗА ЕДНОГОДИШНИТЕ СЕРТИФИКАЦИОНИ
ПРОГРАМИ ЗА БАНКАРСКА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:
ШКОЛА ЗА БАНКАРСТВО:
• CERTIFIED RISK MANAGER HORVATH
PROGRAM (GERMAN DIPLOMA)
• CERTIFIED CREDIT ANALYST
• CERTIFIED BRANCH MANAGER
• CERTIFIED COMPLIANCE SPECIALIST
• CERTIFIED TRADE FINANCE SPECIALIST
• CERTIFICATION IN BANKING SUPERVISORY
STANDARDS (ВО ПАРТНЕРСТВО СО НБРМ)

ШКОЛА ЗА ФИНАНСИИ:
• CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST
FORUM PROGRAM (GERMAN DIPLOMA)
• CERTIFIED CONTROLLER (GERMAN DIPLOMA)
• CERTIFIED PORTFOLIO MANAGER
(ВО ПАРТНЕРСТВО СО КОМИСИЈА ЗА
ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РМ)

ШКОЛА ЗА ИТ ТЕХНОЛОГИЈА:
• CERTIFIED DESIGNER OF SERVICEORIENTED ARCHITECURES
• CERTIFIED PROJECT MANAGER (WF & AG)
• CERTIFICATION IN BUSINESS INTELIGENCE
& BIG DATA (CBI & BD)

Специјализациите се дел од дуалнитe магистерски студии на германскиот институт од Хајделебрг:







MBA in Finance & Controlling
Business Data Governance & Business Informatics, поддржани од:
FORUM Institute for Management, Heidelberg
HORVÁT ACADEMY, Stuttgart
University of Applied Management Studies, Mannheim
Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), како дел од “EBS” прво рангирана
бизнис школа во С.Р. Германија

Студиите се акредитирани од Минстерството за образование и наука на Р.М. (одборот за акредитација и
евалуација на високото образование) и изработени во соработка со EBTN (European banking and financial services
training association) од Брисел.
На крајот од специјализацијата добивате:
 До 20 трансферни ЕКТС (кредити) на меѓународните магистерски студии,
акредитирани во Р. Македонија и С.Р. Германија;
 32 бодови / ECVET- European Credit points for Vocational Education and Training (Европски
кредит поени за стручно образование и наука или КПУ - континуирано професионално
усовршување бодови) согласно Европската рамка за квалификации на годишно ниво;
 Специјалистички сертификат – Диплома за завршено неформално стручно едногодишно
образование согласно European Quality Assurance for Vocational Education and Training
(EQAVET) – Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.

Повеќе информации на:
info@abit.edu.mk или на телефоните: 071 215 118; 02 3 125 500
www.abit.edu.mk ; www.ibmhs.eu
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Едногодишна сертификациона програма во партнерство со
HORVÁTH Akademie® from Stuttgart, F .R. Germany.

CERTIFIED CONTROLLER HORVÁT PROGRAM®
(Level I, II, III, IV & V)

Вкупен фонд на часови во Р. Македонија: 144
Времетраење: 1 година
Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ (Скопје) за
Level I, II & III
Место: EBS University, Oestrich-Winkel (GERMANY)
за Level IV & V
Динамика на обуката во Скопје: еднаш неделно
(вторник, 16:00 часот)
Динамика на обуката во Германија: 5 дена по 10
часа практична настава во компании.
Цена: од 11.723 МКД

Напомена: програмата се изведува заеднo од страна на:
Академијата за банкарство и информатичка технологија - АБИТ
Institute for Business & Management HEIDELBERG, FORUM Institute for Management,
Heidelberg; HORVÁT ACADEMY, Stuttgart; Strascheg Institute for Innovation and
Entrepreneurship (SIIE), како дел од “EBS” прво рангираната бизнис школа во С.Р.
Германија.

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Од практика за практика
Програмата за CERTIFIED CONTROLLER HORVÁTH PROGRAM® во рамките на HORVÁT ACADEMY, Stuttgart и Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), како дел од “EBS”
прво рангираната бизнис школа во С.Р. Германија е еквивалентна на оргинална германска
диплома и се изведува во пет нивоа со поминати повеќе од 50.000 слушатели. Ваквата
програма го карактеризира контролингот на ниво на Централна Европа повеќе од 40 години.
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Слушателите, за да го постигнат успехот одржлив, потребно е да ја изучуваат програмата
постапно, чекор по чекор. Поедничените нивоа на специјализација имаат за цел, да се
надоградуваат еден со друг, како во поглед на содржината на теми, така и во поглед на
содржината на практични вежби. Имено, програмата претставува интегриран пристап на
спојување на теорија, практични вештини и меѓународна пракса во насока на унапредување
на компетенциите на учесниците при изучување на контролингот.
Ниво I од програмата, се изучува во Скопје и дава преглед на контролингот како бизнис игра.
Во ова ниво, менаџерот (поединецот) компактно се ориентира и прилагодува во професијата
„controller“. Ниво II од програмата се изучува во Скопје. Имено, во овој дел се елаборираат
трошоците, поточно на управувањето со трошоците и сметководството на трошоците.
Интегрирано корпоративно планирање е основата на изучувањето на ниво III во програмата.
Со завршување на првите три нивоа во Скопје и полагањето на испитот, слушателите се
стекнуваат со меѓународен контролинг сертификат издаден од германскиот научен Институт
за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ.
Во преостанатиот дел од програмата, во ниво IV, наставата за слушателите се изведува во
(Oestrich-Winkel) кампусот на Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), како
дел од “EBS” прво рангираната бизнис школа во С.Р. Германија.
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Во текот на изучувањето на ниво
IV, слушателите ќе се запознаат со
инвестицискиот контролинг и вредносно ориентираното корпоративно
управување.
Ниво V е наменето за работилници
и предавање на практичари од најголемите германски компании, во кој,
учесниците на специјализацијата ги
применуваат и спроведуваат вештините на controlling знаењата и практиките кои ги развиле. Во текот на студиите, презентациските
вештини во умерени количини се интензивираат. Во секоја фаза, активното учество на слушателите се зголемува. Во ниво V, се обработуваат темите за надворешно и внатрешно известување
и комуникација и разрешување конфликти за контролерите.
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 контролери;
да ја продлабочат, зајакнат и развијат 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) / Англиски јазик (за ниво IV и V)

Controling &
Innovation

Entrepreneurship & Innovationsmanagement

Prof. Dr.
Ronald
Gleich

Prof. Dr.
Heinz
Klandt

Prof. Dr.
Christof
Schimank

Christoph
Schneider

Operations &
Innovation

Prof. Dr.
Diane
Roberts

Prof. Dr.
Christoph
Georgi

N.N
Ass.–Prof. in Coop
with TU Darmstadt

Christoph
Munck

Prof. Dr.
Mike
Schulze

Executive Education
Jasmin
Engel.
M.A.

Academic
Management
Hanna
Halstrick

Further Professors: P
 rof. Dr. Sven Heidernreich (Visiting), Prof. Dr. Jaideep Motwani (Visiting),
Prof. Dr. Patrick Spieth (Visiting),Prof. Dr. Andreas Wald (Adjunct),
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CRM®

CERTIFIED RISK MANAGER®
(Level 1, 2 и 3)

Сертификациона програма за банкарска специјализација

Вкупен фонд на часови: 99
Времетраење: 6 месеци
Цена: Level 1 - 24.063 МКД
Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ
(Скопје) за Level I, II & III
Динамика на обуката: два пати неделно
(понеделник и среда од 17:00 часот)

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Предавачи

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. Лидија Сарафимова-Даневска
11. М-р Стефан Николиќ
12. Мирко Аврамовски
13. Игор Бислимовски
14. Проф. д-р Иван Шверко
15. М-р Тихомир Бублиќ

Напомена: на специјализацијата, како предавачи со особено влијание вклучени се голем дел на истакнати експерти
со долгогодишно менаџерско и работно искуство (членови и претседатели на УО на банки) во областите на банкарство,
менаџментот и управувањето / справувањето со ризиците.
6

Цели на специјализацијата

Специјализацијата ги опфаќа најрелевантните теми на подрачјето на управување со најзначајните
категории на ризици со кои финансиските институции се соочуваат во нивното работење (кредитниот,
пазарниот, ликвидносниот, каматниот и оперативниот ризик). Секако програмата ќе ги опфати како не
помалку важни и останатите ризици (правниот, репутацискиот, стратегискиот и ризикот од профитабилност).
Посебно внимание ќе се посвети и на т.н. интегрирано управување со ризиците (ERM).
Програмата ќе стави акцент на тековните и практичните трендови на управувањето со ризици на светско
ниво прилагодени за специфичноста на работењето и предизвиците со кои се соочува македонскиот
банкарски сектор.
Програма за целиот тек на специјализацијата

Level I
CRMI Certified Risk Manager®
Наставна програма за ниво 1:

Првото ниво од програмата е и првиот чекор кон совладувањето на практичните знаења за значењето
и позицијата на управувањето со ризиците. Тука слушателите ќе се запознаат со карактеристиките на
банкарскиот сектор и финансиската интермедијација, видови и рамка на управување со ризиците
(финансиски и нефинансиски).

Level II
CRMII Certified Risk Manager®
Наставна програма за ниво 2:

Чекор понатаму се оди во ниво 2 од програмата каде што ќе можат да се разберат практиките зошто
банките издвојуваат резерви за капитални загуби, да се разберат одделните параметри на ризичност и
останатите ризци. Детално се разработуваат scoring системите како алатка за управување со кредитниот
ризик, се прави категоризација на кредитите и кредитните резерви, се разработуваат методите за
определување на висината на резервите за кредитните загуби, поддетално се разглобуваат анализираат
и разработуваат ризиците и решенијата за истите.

Level III
CRMIII Certified Risk Manager®
Наставна програма за ниво 3:

Третиот степен на програмата води кон сублимирање и проверка на нивото на стекнатите знаења и
совладување на знаењата и значењето на позицијата на Risk Manager. Преку стратешкото управување на
кредитниот ризик, проценката на кредитниот квалитет на клиентот и стрес-тест анализите како алатка
во процесот на управувањето со ризиците, преку општата рамка на ICCAP, до анализа на трендовите
на упавување со ризиците во Македонија, регионот и во светски рамки поврзаноста на ризиците и
финансиските кризи.
Во преостанатиот дел од програмата, во ниво IV & V наставата за слушателите се изведува во (Oestrich-Winkel) кампусот на Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE), како дел од “EBS”
прво рангираната бизнис школа во С.Р. Германија.
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CBM®

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

Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација

Вкупен фонд на часови: 99
Времетраење: 1 година
Цена: Уплатата за учество
на обуката е 11.723 МКД
Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ
Скопје
Динамика на обуката: еднаш
неделно (секој четврток од 14:00 до
18:00 часот)

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Предавачи
1. Татјана Калајџиева, Стопанска банка а.д. Скопје
(раководител на програма)
2. Маја Ставрева Стојанова НЛБ банка АД Скопје
3. Проф. д-р Евица Делова Јолевска, НБРМ
4. д-р Нина Фити Неделковска, Комерцијална банка АД
Скопје
5. Проф. д-р Драгољуб Арсовски, ТТК банка АД Скопје
6. д-р Илија Андоновски, НБРМ
7. Владимир Давчев, НЛБ банка АД Скопје
8. Стефан Николиќ, Стопанска банка АД Скопје
9. м-р Маја Андреевска Блажевска, Стопанска банка АД
Скопје
10. м-р Игор Митровски, НЛБ банка АД Скопје
11. Бојана Цветковска Панчевска, Комерцијална банка
АД Скопје
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Александра Тасева, Стопанска банка АД Скопје
д-р Вики Тврдковиќ, Стопанска банка АД Скопје
проф. д-р Стевче Димоски, Стопанска банка АД Скопје
Олгица Михаилова,
Иво Зимоски, УНИ банка АД Скопје
Васка Стефковска, Стопанска банка АД Скопје
м-р Александра Мирчовска
д-р Марија Сребренова Трендова
Михаела Атанасова Стоичовска
Проф. д-р Синиша Наумоски, АБИТ
м-р Сашо Дреновски, оне.ВИП
Љупка Ѓорѓиевска - НЛБ банка АД Скопје
д-р Билал Суџубаши, ХАЛК Банка АД Скопје

Напомена: на специјализацијата, како предавачи со особено влијание се вклучени голем дел на истакнати експерти со
долгогодишно менаџерско и работно искуство (члeнови и претседатели на УО на банки) во областите на банкарството,
менаџментот и управувањето со филијалите во нашиот монетарен систем.

Цели на специјализацијата
Менаџер на филијала е многу динамична позиција, со многу одговорности и бара многу компетенции за да се биде
успешен. Од тој аспект, многу значајно е на оваа позиција банката да има високо трениран и мотивиран кадар.
Целите на програмата за сертифициран менаџер на филијала се учесниците да ги добијат клучните компетенции
(знаење, вештини и однесување) што ќе им овозможат успешно да ја извршуваат улогата на менаџер на филијала. Овие
компетенци ќе бидат обезбедени преку наставна програма од 48 модули преку теоретски предавања, работилници
и практички вежби.
Гаранција за квалитет
Програмата е изработена во соработка со Европската банкарска асоцијација од Брисел како дел од проектот кој
е поддржан од Европската Комисија преку програмата за доживотно учење „Triple E“. Академијата за банкарство и
информатичка технологија (АБИТ) е акредитирана од Министеството за образование и наука на Р.М., ИСОС, Меѓународната групација за контролинг од ЕУ (Австрија) и Европската банкарска асоцијација во состав на Европската банкарска
федерација од Брисел. Академијата (АБИТ) има потпишано повеќе од 40 меморандуми за соработка со меѓународни
образовни институции.
Програма за целиот тек на специјализацијата

Level I CBMI Certified Branch Manager®
Наставна програма за ниво 1:
БАНКАРСКИ БИЗНИС КОМПЕТЕНЦИИ

Целта на првата програма е менаџерот на филијала да добие основа во познавањата од различни области кои имаат
влијание (директно или индиректно) во работењето на филијала и кои ќе придонесат за негови пошироки познавања
од повеќе области на банкарското работење.

Level II

CBMII Certified Branch Manager®

Наставна програма за ниво 2:
МЕНАЏМЕНТ И ЛИДЕРСКИ КОМПЕТЕНЦИИ 		
Втората програма ги претставува моделите на раководење (Leadership) и дава насоки со цел менаџерот на филијала
да добие пошироки познавања во областа на менаџмент функциите и менаџмент вештините кои секој менаџер треба
да ги поседува. Ефективен лидер во банкарството на мало креира морален компас за сите вработени и ги инспирира сите
нив да ги задоволат потребите на клиентите и со тоа да создадат долгорочна профитабилност за банката.

Level III

CBMIII Certified Branch Manager®

Наставна програма за ниво 3:
БУЏЕТИРАЊЕ, ПРОДАЖНИ КОМПЕТЕНЦИИ, ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА ВО ТРАНСФОРМАЦИЈА НА
ФИЛИЈАЛАТА И УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРОТ НА ФИЛИЈАЛА ВО МОДЕРНОТО БАНКАРСТВО
Целта на третата програма е менаџерот на филијала да добие пошироки познавања од областа на буџетирањето,
поставувањето на целите на работењето во филијалите и нивно следење, повисоки познавања во делот на продажбата,
продажните вештини и маркетинг стратегии. Воедно, во оваа наставна програма ќе се осврнеме на новата дигитална ера
која има влијание на однесувањето на клиентите, на трансформацијата на улогата на филијалата и на промена на улогата
на менаџерот на филијала. Новото време носи промена и во однесувањето и очекувањата на клиентите и потребата од
развој на алтернативни канали на пристап на клиентите до производите и услугите на банката.
Во преостанатиот дел од програмата, во ниво IV & V наставата за слушателите се изведува во FORUM Institute for
Management HEIDELEBRG (Germany)
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CAS®

CERTIFIED ACCOUNTING SPECIALIST®
(FORUM program – German diploma)
Едногодишна сертификациона програма за финансиска специјализација
Вкупен број на часови: 150
Времетраење: 6 месеци
Локации за настава: АБИТ, Скопје
(Македонија) за ниво 1 и 2
ФОРУМ институт за менаџмент,
Хајделебрг (Германија)
Динамика на обуката:
Level 1&2: два пати неделно (понеделник
и среда во 17:00-19:00 ч. во
Скопје)
Пријави се
навреме!
Level 3: 5 дена во Германија
(секој Септември / Октомври во
Ограничен број
годината)
на слушатели!

Програмата ги опфаќа најрелевантните теми од областите на сметководственото практично работење
и даночното законодавство. Програмата ќе се одвива врз база на серија практични предавања, задачи
од праксата во сметководствените комапнии / банки кај нас, како и учество на слушателите во практична
работа (во лабараторија за сметководство) со помош на софтвер за сметководствено работење врз реални
компании и банки од Р.Македонија.
Профил на Институтот:

- 110 вработени
- 14,5 милиони ЕУР годишен обрт
- 1.500 настани годишно
- 4.500 семинари годишно
- 20.000 учесници

- Корпоративни партнери во: Италија, Јордан
и Шпанија
- Дел од групацијата на високообразовната
установа ХАЈДЕЛЕБРГ со седиште во Скопје
(Македонија)

Од практика за практика

Програмата е под менторство на EBTN (European banking and financial services training association)
од Брисел.
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Напомена: АБИТ се стекна со акредитација за вршење на континуирано професионално усовршување (КПУ) на сметководители
и овластени сметководители кое се спроведува согласно Законот за вршење на сметководствени работи. Со тоа, Академијата АБИТ
врши евидентирање на сите часови што ќе ги поминете на КПУ во ИСОС со точни списоци, со цел потврда на Вашата посета.

На крајот на специјализацијата добивате:

• Германска диплома за специјалистички обуки
од FORUM Institute for Management, GmbH од
Хајделберг (С.Р. Германија) и висообразовната
установа Institute for Business & Management
HEIDELBERG – Skopje;
• Специјалистички сертификат – диплома за (ниво
1 и 2) завршено неформално стручно едногодишно образование согласно:
- Европска рамка за квалификации;
- European Credit points for Vocational Education
and Training – Европски кредит поени за
стручно образование и наука (ECVET);
- European Quality Assurance for Vocational
Education and Training (EQAVET)

- Обезбедување Европски квалитет за стручно образование и наука.
• 18 трансферни ЕКТС (кредити) за MBA студии по
Controlling & Finance.
• 32 часа / бодови КПУ (Согласно Законот за вршење на сметководствени работи член 19, сметководителите се должни да посетат обука за
КПУ од најмалку 60 часа за период од три години,
при што најмалку 10 часа во текот на една година, а овластените сметководители се должни да
посетат обука за континуирано професионално
усовршување од најмалку 90 часа за период од
три години, при што најмалку 20 часа во текот
на една година.)

Краток опис на програмата

Програмата Certified Аccouniting Specialist® FORUM program (German diploma) ги опфаќа најрелевантните теми
на подрачјето на сметководственото практично работење и даночното законодавство. Имено, програмата ќе се
одвива врз база на серија практични предавања, задачи од праксата во сметководствените комапнии/банки,
како и учество на слушателите во практична работа (во лабараторија за сметководство) со помош на софтвер за
сметководствено работење врз реални компании. Понатаму, ќе се направи проценка на здобиеното знаење на
студентите, преку анализа на финансиски извештаи и пресметка на аналитички коефициенти (Ratio analysis) во
конкретна команија/банка земена од праксата. Во контекст на тоа, слушателот ќе ги демонстрира стекнатите
вештини и разбирањето за: менаџерско, банкарско, буџетско и бизнис сметководство базирано на МСС.
Во текот на изучувањето на двете нивоа (CAS®1 и 2) во Скопје ќе се направи проценка на здобиеното знаење на слушателите, преку изработка на финансиски извештаи во конкретна команија земена од праксата
и притоа партиципиентот на програмата ќе ги демонстрира стекнатите вештини и разбирање за актуелната
сметководствената техника.
Напомена: наставата во ниво 3, (CAS 3) се изведува во С.Р. Германија, во училниците на FORUM Institute for Management, во Хајделберг.
Имено, гермаската програма во ниво 3 ќе даде нагласок на тековните и практичните трендови на сметководственото работење и
даночното законодавство на европско ниво (IFRS станадарди) прилагодени за специфичноста на работењето и предизвиците со кои
се соочува македонскиот стопански и банкарски сектор.

Раководител на сертификациона програма:
Марике Герхолд, FORUM Institute for Management, GmbH од Хајделберг (С.Р. Германија).

Структура на предавачи:
1.
2.
3.
4.

Проф. д-р Бернд Хакер (С.Р. Германија)
Проф. д-р Роналд Глеих (С.Р. Германија)
Проф. д-р Мајк Шулц (С.Р. Германија)
Проф. д-р Синиша Наумоски

5.
6.
7.
8.

д-р Вики Русевска Твртковиќ
м-р Марија Ефремова
Ване Наумоски
м-р Татијана Ацковска
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CCS®

Certified Compliance Specialist®
(Level 1, 2 и 3)

Едногодишна сертификациона програма за финансиска специјализација

Вкупен фонд на часови: 99
Времетраење: 6 месеци
Цена: Level 1 - 24.063 МКД
Место: Место: АБИТ / Институт Хајделберг
Скопје
Динамика на обуката: два пати неделно
(вторник и четврток од 17:00 часот)
Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Предавачи
1.
2.
3.
4.

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

5. Ирена Бачановиќ Каракашев
6. Олгица Спасевска
7. Д-р Ивица Симоновски

Напомена: на специјализацијата, како предавачи со особено влијание се вклучени голем дел на истакнати експерти со
долгогодишно искуство (висок менаџмент во банки и фирми, експерти од НБРМ, експерти во Јавните Обвинителства,
Управата за финансиско разузнавање и Универзитетски професори).

Цели на специјализацијата

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 здобиеното знаење на слушателите од овој основен
модул преку тестови и изработка на проекти - т.н. Студии на случај (Case studies) од страна на слушателите.
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Програмата ќе обезбеди определување на терминот усогласеност („Compliance“) и службеник на
усогласеност („Compliance Officer“), идентификување на основната улога на оваа професија во институциите,
идентификување на основниот ГАП (GAP) меѓу целокупната регулатива и одредени групациски стандарди. Исто
така ќе обезбеди основни насоки за обезбедување на адекватно ниво на информации за идните и сегашните
професионалци со цел усогласување со барањата на домашната и на странската регулатива.
Програма за целиот тек на специјализацијата

Level I
CCSI Certified Compliance Specialist®
Наставна програма за ниво 1:
Основи на compliance и области на compliance
Целта на првата програма е слушателите де се запознаат со терминот compliance, потребата за неговото
историско појавување, принципите врз кои е поставена оваа функција, профилот и функцијата на Compliance
Officer во една институција и различните начини и поставеност на оваа функција во различните институции
и индустрии.

Level II
CCSII Certified Compliance Specialist®
Наставна програма за ниво 2:
Compliance Function 		
Вториот дел од програмата го опфаќа работењето на Compliance офицерот во институцијата во смисла
на одговорностите, правата и обврските што ги има и начинот на организацијата на функцијата. Исто така,
тука слушателите ќе се запознаат и со управувањето на функцијата, начинот на креирање на политиките
и процедурите, креирање на организационата шема и поврзаноста на Compliance функцијата со етиката.

Level III
CCSIII Certified Compliance Specialist®
Наставна програма за ниво 3:
Compliance function во банките и финансиските институции
Во последниот дел од програмата, слушателите ќе се запознаат практично со обврските кон Надзор
ниот, Управниот одбор и повисокиот менаџмент, обврските за репотринг согласно законските регулативи.
Сорботката со другите сектори како дел од секојдневното работење претставува круцијален момент за оваа
функција. Мониторингот, теренските и вонтеренските контроли како важен сегмент за давање на насоки за
правилно движење на бизнисот во согласност со регулативата е уште еден дел кој детално ќе биде разработен
во овој дел од програмата. Неизбежни се домашните и меѓународните искуства и практики за следење и
подобрување на Compliance функцијата.
Во преостанатиот дел од програмата, во ниво IV наставата за слушателите ќе се изведува во “Forum
Institute”-Хајделберг. С.Р.Германија.
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CCA®

Едногодишна сертификациона програма за
банкарска специјализација

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

Вкупен фонд на часови: 120
Времетраење: 6 месеци
Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ
Скопје
Динамика на обуката: два пати неделно
(вторник и четврток 17:30 часот)
Цена: од 24.063 МКД
Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!
Предавачи
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.
10.

Илија Мирчевски
М-р Александра Мирчовска
М-р Златко Несторовски
Михаела Атанасова Стоичоска
Проф. д-р Синиша Наумоски

Напомена: на специјализацијата, како предавачи со особено влијание се вклучени голем дел на истакнати експерти со
долгогодишно искуство (висок менаџмент во банки и фирми, експерти од НБРМ, експерти во Јавните Обвинителства,
Управата за финансиско разузнавање и Универзитетски професори).

Од практика за практика
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Програмата за Сертифициран кредитен аналитичар претставува интегриран пристап на спојување на
теорија, практични вештини и меѓународна пракса во насока на унапредување на компетенциите на учесниците во постапката на изработка на кредитна анализа и интерпретирање на резултатите.
Главните теми на програмата се: практики, постапки и техники во банките поврзани со кредитниот процес;
регулативата на Народна Банка на Република Македонија (НБРМ) и меѓународната регулатива; управувањето со ризиците и анализа на окружувањето, посебно макроекономското. Најзначајниот фокус е насочен кон
финансиската анализа на компаниите, поради нејзината клучна улога при донесувањето на одлука за кредит
и при мониторирање на клиентот.

Цeли на специјализацијата

По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни:
√ преку примена на структуиран и системски пристап за
проценка на клиентот од корпоративниот сектор да ги
опишат и поврзат факторите кои влијаат на неговата
кредитната способност и способност да ги сервисира
долговите во иднина;
√ да ги идентификуваат интерните постапки и процедури,
како и регулаторните барања за добивање на правилна
оценка на кредитите;
√ да направат избор на квалитативни и квантитативни
алатки и да изработат длабинска анализа на
финансиските извештаи на компаниите во насока на
оцена на нивните перформанси;
√ да направат селектирање на резултатите од севкупна
макро и микро анализа, деловната и конкурентска
позиција на клиентот и да донесат одлука за

Level I

кредитирање базирана на проценка на ризиците и
способноста за плаќање;
√ да ги предвидат клучните фактори кои влијаат
способноста/веројатност на клиентот да го враќа
кредитот во иднина и да ја предвидат можноста од
создавање на лоши пласмани;
√ да ги знаат техниките на структуирање на пласман,
оценка на инвестиција, оценка на проектно финансирање
и да ја сфатат потребата од документарното работење на
банките; и
√ да го разберат влијанието на одлуката на менаџментот за
кредитирање врз квалитетот на кредитното портфолио
на банките, трошокот за банката преку издвојување
резервации и потребата од заштита на капиталот на
акционерите.

CCAI Certified Credit Analyst®

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.

Level II

CCAII Certified Credit Analyst®

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 (top-down) 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.

Level III

CCAIII Certified Credit Analyst ®

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.
Во преостанатиот дел од програмата, во ниво IV наставата за слушателите се изведува во (Oestrich-Winkel) кампусот
на Strascheg Institute for Innovation and Entrepreneurship (SIIE) како дел од “EBS” прво рангираната бизнис школа во С.Р.
Германија. За ниво V наставата за слушателите ќе се изведува во “Forum Institute”-Хајделберг. С.Р. Германија.
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CTFS®

Сертификациона програма за банкарска
специјализација

CERTIFIED TRADE FINANCE SPECIALIST®

(Level 1, 2 и 3)

Вкупен фонд на часови: 99
Времетраење: 6 месеци
Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ
Динамика на обуката: два пати неделно
(од 17:00 до 19:00 часот)

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!
Од практика за практика

Краток опис на програмата
Програмата се однесува на теоретскиот и практичен аспект на банкарските инструменти за финансирање на трговијата (акредитивите, гаранциите и инкасата). При одржување на предавањата ќе бидат
презентирани меѓународните узанси кои на униформен начин го регулираат работењето со инструментите
за финансирање на трговијата (ФТ), во меѓународни размери. Ќе биде даден приказ и на домашната
регулатива релевантна за овој вид на банкарски услуги.
Исто така, ќе биде укажано и на примери од практиката, поврзани со спомнатите инструменти.
Конечно, ќе се дебатира за меѓународните трендови и можната иднина на (Trade Finance) услугите.
Цели на специјализацијата

По завршувањето на обуката, учесниците ќе бидат способни:

(За нивото – I):
• Да стекне соодветни познавања за примената на
ФТ•инструментите.
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• При администрирање на ФТ•инструментите, да
ги има во предвид специфичностите на секој од
нив.

(За нивото – II):
• Да ги познава домашните закони,
меѓународните узанси и банкарската практика
за работа со ФТ инструментите во земјата и
странство.

• Да може самостојно да работи на секој од
ФТ•инструментите.

(За нивото – III):
• Да дава консултантски услуги на комитентите за
одреден вид на ФТ Инструмент.

• Да ги согледа можностите за комбинирање на
ФТ инструментите со други банкарски услуги,
заради следење на потребите на комитентите.

Програма за целиот тек на специјализацијата

Level I

CTFS I Certified Trade Finance Specialist

Наставна програма за ниво 1:
ОСНОВИ НА КОМЕРЦИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ
INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS - INCOTERMS 2010
ОСНОВИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА – ФТ

Level II

CTFS II Certified Trade Finance Specialist

Наставна програма за ниво 2:
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА - ФТ
СПРЕЧУВАЊЕ НА ИЗМАМИ СО ФТ•ИНСТРУМЕНТИ
COMPLIANCE ОД ФТ•АСПЕКТ

(Усогласеност на работењето во банките со регулативата; спречување на перење пари и финансирање тероризам;
меѓународни санкции и сл.)

Б.П.О.

Level III

CTFS III Certified Trade Finance Specialist

Наставна програма за ниво 3:
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТРГОВИЈАТА - ФТ
S.W.I.F.T.ПОРАКИ
ФОРФЕТИНГ (FORFAITING)

Предавачи: Силвана Симиќ, Андреј Ефтимов, Катерина Јовановска, Сашо Дончевски, Весела Чурилова,
Емилија Георѓиевска, Катерина Петровска.
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CBSS®

Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација

CERTIFICATION IN BANKING SUPERVISIORY STANDARDS®

(Level 1, 2 и 3)

Вкупен фонд на часови: 80
Времетраење: 6 месеци
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75,
зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: два пати неделно
(од 17:00 до 19:00)

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Од практика за практика

Обуката ќе обезбеди детално запознавање со најзначајните супервизорски стандарди коишто треба да ги
почитуваат банките во Република Македонија, согласно со постојната законска и подзаконска регулатива.
Секој супервизорски стандард ќе биде разработен од неколку аспекти: моменталните законски барања коишто се однесуваат на тој стандард, начинот на негово спроведување во Република Македонија и практични
примери за постигнување усогласеност со стандардот. Посебен акцент ќе биде ставен на меѓународните
барања и искуства во доменот на соодветниот супервизорски стандард, пред сè барањата на Базелскиот
комитет за банкарска супервизија и на соодветната европска регулатива. Основната цел на обуката е да
се обезбеди подобро разбирање на воспоставените супервизорски стандарди за банките, нивна подобра
примена во праксата и повисоко ниво на усогласеност на банките со прописите во Република Македонија.
Обуката е предвидено да се спроведе во две нивоа. Во рамките на првото ниво ќе бидат опфатени супервизорските стандарди поврзани со најзначајните ризици на кои се изложени банките во Република Македонија, кредитниот и ликвидносниот ризик. Второто ниво ќе ги опфати регулаторните барања и искуства
за утврдување и одржување соодветно ниво на капитал за покривање на ризиците.
Обуката ќе ја спроведат лица коишто се директно вклучени во спроведувањето на супервизорската функција и во изработката на банкарската регулатива. Учесниците ќе имаат можност за размена на мислења со
стручни лица од оваа област, но и за размена на мислења со останатите учесници, преку работа во групи и
активно учество на предавањата. По завршувањето на секое ниво ќе се спроведе тестирање во форма на
решавање на практична задача поврзана со темите опфатени во соодветното ниво.
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Цели на специјализацијата
ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА ОБУКАТА, УЧЕСНИЦИТЕ:
• ќе бидат способни да ја идентификуваат и разберат
законската регулатива со која се пропишани
најзначајните супервизорски стандарди важечки за
банките во Република Македонија,
• ќе имаат детални разбирања за логиката, причините
и барањата на секој одделен супервизорски
стандард,
• ќе бидат способни самостојно да ги применуваат,
следат и почитуваат супервизорските стандарди,
• ќе можат да ги изработуваат извештајните форми
поврзани со секој супервизорски стандард,
• ќе се запознаат со начинот на спроведување на
супервизизијата на банки,
• ќе се запознаат со начинот на кој супервизијата

врши анализа и оценка на усогласеноста на банките
со пропишаните стандарди,
• ќе имаат подобри познавања за можните проблеми
и различни разбирања на супервизорските
стандарди,
• ќе можат да даваат предлози за зголемување на
усогласеноста на банката со постојната банкарска
регулатива,
• ќе добијат поголеми познавања за меѓународните
супервизорски стандарди и начинот на нивна
примена во меѓународни рамки, како и за
сличностите и разликите помеѓу меѓународните
банкарски стандарди и тие применети во Република
Македонија.

Програма за целиот тек на специјализацијата

Level I

CBSS I Certification in Banking Supervisory Standards

Наставна програма за ниво 1:
Супервизорски стандарди за кредитниот и ликвидносниот ризик
1.	Начин на спроведување на супервизорската
функција
2. Класификација на активата и издвојување
исправка на вредноста

3. Лимити на изложеност и утврдување
поврзани лица
4. Стапки на ликвидност

Level II
CBSS II Certification in Banking Supervisory Standards

Наставна програма за ниво 2:
Супервизорски стандарди за воспоставување соодветно ниво на капитал за
покривање на ризиците
1. Утврдување на адекватноста на капиталот

2. Процес на утврдување интерен капитал и
супервизорска оценка

Предавачи:
д-р Фросина Целеска, раководител на обуката од НБРМ
Цвета Јанковска, НБРМ
м-р Марија Ефремова, НБРМ
Викторија Глигорова, НБРМ
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CPM®

CERTIFIED PROJECT MANAGER (WF&AG)®

(Level 1&2)

Едногодишна сертификациона програма за ИТ специјализација

Вкупен фонд на часови: 66
Времетраење: 6 месеци
Цена: Уплатата за учество
на обуката е 11.723 МКД
Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ
Скопје
Динамика на обуката:
два пати неделно

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Од практика за практика

Обуката опфаќа интеграција на двата познати концепти за управување со проекти, секвенцијално и
агилно. Концептот на секвенцијално управување со проекти ќе биде разработен во првиот дел од курсот,
кој е прифатен и лесно прилагоден во процесите кои комуницираат помеѓу организационите единици во
компанијата. Во продолжение, курсот ќе го обработи агилниот концепт на управување со проекти каде
студентите ќе се запознаат со терминологијата и техниките кои се користат при овој концепт. Интеграцијата
на овие концепти ќе се обработува преку воведување на ново, флексибилно управување со тимовите,
документацијата и другите аспекти важни за управувањето со проектите. Основна цел на обуката е да се
обезбеди подобро разбирање за двата концепти на управување со проекти, подобра примена во пракса
и повисоко ниво на управување во зависност од типот на проектот. Обуката е предвидено да се спроведе
во две нивоа. Во рамки на првото ниво ќе бидат опфатени секвенцијалното и агилното управување со проекти, презентирани на теоретски начин и основна примена. Во рамки на второто ниво на обуката ќе бидат
опфатени техники за управување со проекти поврзани со селекција на членовите на тимовите, напредно
управување со проекти и воведување на нови ефикасни контролни точки корисни за раководителот на
проектот и адекватни алатки. Обуката, покрај теоретскиот дел, содржи практични вежби кои ќе се дискутираат и групно ќе се оценуваат.
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Обуката ќе ја спроведат лица со богато искуство како раководители на проекти кои поседуваат меѓународни
сертификати. Учесниците на оваа обука ќе имаат можност за работа во групи, каде ќе ги делат своите искуства,
покажувајќи лична вештина и креативност за избор на соодветни решенија на различни ситуации од праксата.
По завршување на секое ниво, ќе се спроведе тестирање во форма на практично управување со проект поврзано со темите опфатени со соодветното ниво на курсот.
Цели на специјализација

По завршувањето на програмата, учесниците ќе бидат способни за:
• Идентификација на циклусот на управување
со проекти интегрирајќи ги принципите,
секвенцијалност и агилност,
• Практична примена на техниките за
управување со проекти,
• Адекватно користење на алатки за
управување со проекти,

• Изработка на потребната документација на
проектот,
• Соодветна селекција на ресурси преку процена
на лични вештини за секоја улога во проектот,
• Примена на напредни техники и алатки за
управување со проектот,
• Самостојност при извршување на улогата
раководител на проекти.

Програма за целиот тек на специјализацијата

Level l
CPM - Certified Project Manager
Наставна програма за ниво 1: (WF&AG)
1.
2.
3.
4.

Секвенцијално управување со проекти
Агилно управување со проекти
Интегрирање на секвенцијално и агилно управување со проекти
Дискусија и работа во групи (завршна заклучна дискусија за темите од Ниво1 со цел, сублимирање и
проверка на нивото на стекнати знаења преку отворена дискусија и работа на случај во присуство на
искусни раководители на проекти).

Level ll		
CPM - Certified Project Manager
Наставна програма за ниво 2: (WF&AG)
1. Селекција на ресурси ангажирани во проектот
2. Примена на алатки за управување со проектот
3. Самостојна изработка на документацијата за управување со проекти
4. Напредна примена на секвенцијално и агилно управување со проекти
5. Дискусија и работа во групи (завршна заклучна дискусија за темите од Ниво 2 со цел, сублимирање и
проверка на нивото на стекнати знаења преку отворена дискусија и работа на случај во присуство на
искусни раководители на проекти).
Предавачи
1. д-р Снежана Черепналковска Дуковска, НБРМ
2. Виолета Велевска, ИТ професионалец
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CBIBD®

CERTIFICATION IN BUSINESS
INTELLIGENCE & BIG DATA®
(Level 1, 2 и 3)
Едногодишна сертификациона програма за IT специјализација
Вкупен фонд на часови: 25
Времетраење: 3 месеци
Цена: од 23.693 МКД
Место: АБИТ / Институт ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје
Динамика на обуката:
еднаш неделно
(секој петок од 17:00 до 19:00)

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Од практика за практика

Во текот на оваа програма, ќе бидат опфатени повеќе теми кои ја објаснуваат целта, примената и
придобивките на Деловната Интелигенција (ДИ) во современите корпоративни информациски системи.
Започнувајќи од основните концепти на податоци и податочни типови, ќе бидат опфатени начините на
трансформација и организација на податоците во податочни складови и мултидимензионални структури,
кои што потоа ја претставуваат основата на системите за подршка при донесување на деловни одлуки.
Концептот на “големи податоци” ги објаснува податоците кои по својот волумен и карактеристики се
разликуваат од конвенционалните податочни структури. Во програмата се опфатени и концептите на
откривање на знаење во податоците, а посебно во “големите податоци”, преку процесот на “ископување”
(data mining), односно примена на алгоритми и техники на вешатачка интелигенција врз податоците, за
да се откријат информации кои претходно биле непознати или неочекувани.
Техниките на визуелизација и презентација на податоците кои произлегуваат од системите за Деловна
Интелигинција, се опфатени како посебно поглавје, во кое се истанати предностите на графичката презентација на знаењето при анализа на комплексни феномени.
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Цели на специјализацијата

По завршување на програмата, учесниците:
• Ќе се запознаат со основните концепти на
Деловната Интелигенција како податоци
и податочни модели, податочен склад,
мултидимензионални бази на податоци,
големи податоци, откривање на знаење во
бази на податоци и сл.
• Ќе научат да разликуваат податоци од
“големи податоци”
• Ќе научат како се управуваат и организираат
податочните структури во податочен склад
• Ќе научат техники на анализа на податоци
кои се користат во Деловната Интелигенција

• Ќе се запознаат со алатките за презентација
и визуелизација на податоци во системите за
Деловна Интелигенција
• Ќе научат техники за мерење на
перформансите во бизнисот
• Ќе се запознаат со статистичките модели
и техики на вештачка интелигенција кои
се употребуваат при предвидување на
одредени појави врз база на историски
податоци.

Програма за целиот тек на специјализацијата

1. Вовед во Деловна Интелигенција
2. Податоци и податочни структури во Деловна
Интелигенција
3. “Големи податоци” - концепт и примена
4. Податочни извори и квалитет на податоци
5. Компоненти на Деловната Интелигенција
6. Податочен склад како основа на Деловната
Интелигенција
7. Откривање на знаење преку системите за
Деловна Интелигенција

8. Податочни модели во Деловна Интелигенција
9. Анализа на податоци и мерење на
преформанси на бизнисот
10. Дескриптивна анализа и техники на
предвидување во Деловна Интелигенција
11. Презентација и визуелизација во Деловна
Интелигенција
12. Развој и ризици на системите за Деловна
Интелигенција.

Предавач:

-	Д-р Татјана Василева Стојановска, работи како Советник програмер во Народна Банка на
Република Македонија (НБРМ), во секторот за Централно банкарство.
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CDSOA®

CERTIFIED DESIGNER

OF SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURES ®
Едногодишна сертификациона програма за IT специјализација

Вкупен фонд на часови: 33
Времетраење: 3 месеци
Цена: од 21.648 МКД
Место: АБИТ (ул. „Орце Николов“ бр. 75
зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката:
еднаш неделно
(спонеделник од 17:00
до 19:00 часот)

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Од практика за практика

Тема на курсот се сервисно ориентирани архитектури со фокус на нивниот дизајн. Сервисно ориентирана
архитектура (СОА) претставува архитектонски стил кој промовира концепт на деловно-прилагодени сервиси
како фундаментална алатка со цел да се дизајнираат, изградат и да се укомпонираат деловни решенија
со опфат на целокупното работење на компаниите. СОА како алатка овозможува да се направи целосна
анализа на работењето на компанијата и истото да се преслика во сервисно ориентирана архитектура.
СОА претставува имплементација на дигиталната бизнис стратегија како фузија помеѓу деловната стратегија и ИТ стратегијата која беше во подредена улога до пред една деценија. Целта на СОА е да ја направи
компанијата агилна и флексибилна, со цел сервисите кои се нудат на пазарот да можат да се изградат на
поефикасен и поефективен начин. Притоа компанијата го скратува времето time-to-market, како предуслов
да се добие компетитивна предност во однос на конкурентите.
Целта на курсот е да го опфати целиот пат на дизајнирање на СОА: од визијата и мисијата на компанијата
до спецификација на сервиси кои претставуваат влез во процесот на дизајнирање, прилагодување и програмирање на софтверските апликации.
Почетокот на курсот ја објаснува филозофијата на СОА, со конкретен пример кој укажува како една банка
го скратила времето на креирање на деловни процеси со помош на СОА. Потоа, се даваат дефиниции, архитектури и модели на сите концепти кои се составен дел на СОА. По воведните три лекции, се поминува на
детална презентација на темите од СОА, и тоа почнувајќи од деловната мисија и визија, преку контекстот на
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сервиси и заедничката семантика до дизајнирање на сервисниот интерфејс и сервисната имплементација. Во
рамки на вториот дел на курсот се учи како да се компонираат сервисите, како се градат решенија на ниво на
целата компанија, и како се интегрираат со постоечката инфраструктура. На крај се учат темите од областа
на безбедност и управување со СОА.
За време на целиот курс се обработува пример на една компанија, додека учесниците на курсот ќе ги обработуваат темите во рамки на сопствените компании. По завршувањето на курсот, учесниците ќе ги постават
основите за имплементација на СОА во своите компании преку изработка на домашни задачи.
Курсот опфаќа повеќе технички теми како XML, UML, HTTP, SOAP, Web сервиси, REST, WSDL, но само како
запознавање со тие технологии. Техничките теми се по избор на учесниците во зависност од степенот на
познавање на истите. Софтверско програмирање е надвор од обемот на курсот, така да не е потребно да се
поседува знаење од истото. Поради тоа, овој курс може да биде корисен и од деловна и од техничка страна,
и истиот ги опфаќа двете перспективи.
Цели на специјализацијата

По завршување на обуката, учесниците:
• ќе се оспособат да направат анализа на компанијата од деловен аспект;
• ќе се оспособат да го применат знаењето за СОА за конкретна имплементација;
• ќе се оспособат да идентификуваат деловни процеси и да ги репрезентираат и мапираат во
сервиси;
• преку СОА ќе се оспособат да комуницираат со вработени од деловните сектори и од секторот за
информатичка технологија;
• ќе се оспособат не само да дизајнираат и имплементираат сервиси како централен концепт во
СОА, но и елементи како безбедност и управување (governance).
Програма за целиот тек на специјализацијата

Сертифициран дизајнер на сервисно ориентирани архитектури
1. Што е СОА?
10. Дизајнирање и користење на интеграција во
2. Основи на сервисно ориентираната
СОА решенијата
архитектура
11. СОА безбедност
3. Вовед во дизајн и имплементација на СОА
12. Управување со СОА
4. Почеток од деловен аспект
13. Case study
5. Сервисен контекст и заедничка семантика
14. Технички теми
6. Дизајн на сервисен интерфејс
15. Работа на теми поврзани со компаниите на
7. Дизајн на сервисна имплементација
учесниците и презентации на истите
8. Композиција на сервиси
16. Анализа на одржаниот курс и стекнатите
9. Градење на решенија со користење на
знаења
сервиси на ниво на компанија
Раководител на обуката

1. Д-р Ѓоко Стаменков

2. Виолета Василева
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CPM®

CERTIFIED PORTFOLIO MАNAGER
(LEVEL I, II, III)

Сертификациона програма за портфолио менаџер

Вкупен фонд на часови: 100
Времетраење: 6 месеци
Цена: од 21.648 МКД
Место:Комисија за хартии од вредност
на РМ (ул. „Македонија„ Палата Лазар
Поп Трајков, 4-ти Кат, Скопје)
Динамика на обуката: Два пати
неделно (понеделник и среда во
17:00)

Пријави се
навреме!
Ограничен број
на слушатели!

Прогамата е изработена во соработка со Регулаторот на пазарот на хартии од вредност во Република
Македонија - Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија (КХВРМ).
На крајот, секој слушател добива меѓународен сертификат за портфолио менаџер потпишан од претседателот на КХВРМ и АБИТ.
Од практика за практика

Програмата за сертифициран портфолио менаџер преставува развивање вештини односно учење за
тоа како да се спроведат мерењата на портфолиото. Според тоа, потребно е да се добие јасна слика за
портфолио стратегии за различни класи на имот, вклучувајќи фиксен принос, капитал и алтернативен начин
на финасирање.
Целна група се сите заинтересирани лица, вработени во финансиски институции (банки, инвестициски
фондови, пензиски фиондови, брокерски куќи, осигурителни компании), и др. заинтересирани лица за
унапредување на своите вештини за разбирање и управување со портфолио и за индивидуален и за професионален клиент.
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Цели на специјализацијата

Главна цел е развивање на вештини во проценките на основната веројатност и статистика, запознавање
со инструменти и концепти со фиксен принос и запознавање со концептите за вреднување на капиталот.

LEVEL/НИВО 1 		
CERTIFIED PORTFOLIO MАNAGER (2 модули)
Наставна програма
МОДУЛ 1: КВАНТИТАТИВНИ МЕТОДИ НА ВРЕДНУВАЊЕ НА ПОРТФОЛИО
МОДУЛ 2: АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

LEVEL/НИВО 2
CERTIFIED PORTFOLIO MАNAGER (3 модули)
Наставна програма
МОДУЛ 3: КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ
МОДУЛ 4: ИНВЕСTИЦИСКИ ИНСТРУМЕНТИ
МОДУЛ 5: ВРЕДНУВАЊЕ НА СЛОЖЕНИ ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

LEVEL/НИВО 3
CERTIFIED PORTFOLIO MАNAGER (1 модул)
Наставна програма
МОДУЛ 6: УПРАВУВАЊЕ СО ПОРТФОЛИО (portfolio management)

Структура на едукатори:
1. Проф. д-р Весна Буцевска - Економски факултет при
УКИМ
2. Проф. д-р Марија Трпкова Несторовска- Економски факултет при УКИМ
3. Проф. д-р Кирил Јовановски - Економски факултет при
УКИМ, Комисионер (КХВРМ)
4. Доц. д-р Александар Наумовски - Економски факултет
при УКИМ
5. Горан Марковски - ДУИФ КБ Публикум
6. Душко Гошевски - Комисионер (КХВРМ)
7. Павлина Трповска - Сектор за корпоративни финансии
при КХВРМ
8. Лујза Томовска - Сектор за корпоративни финансии при
КХВРМ

9. Проф. д-р Клементина Поповска - Економски институт
при УКИМ
10. Иван Штериев - Македонска Берза АД Скопје
11. Проф. д-р Зоран Колев - ТТК банка АД Скопје, Комисионер
(КХВРМ)
12. Коста Ивановски - Сава пензиско друштво
13. Јасна Смилева - Сектор за суспервизија на пазар на капитал при КХВРМ
14. Проф. д-р Владимир Филиповски - Економски факултет
при УКИМ
15. Артон Лена - ДУИФ ВФП фондови
16. Александра Мирчовска, НЛБ банка АД Скопје
17. Златко Нестороски, НЛБ банка АД Скопје
18. Проф. д-р Сашо Арсов, Економски факултет при УКИМ
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СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

MBA in Finance & Controlling
ПРВ СЕМЕСТАР
Р. бр.

Код

Предмет

ЕКТС

Часови

Време

Воведен семестар
FC101

Introduction to the program

I семестар
1.

FC301

New financial technologies

6

3+1

150

2.

FC201

Business Controlling 1

8

4+1

200

10

5+1

250

3.

Elective course for semester 1

4.

Elective course

6

150

(List of courses for personal improvement)

Total credits

30

Листа на изборни предмети за I семестар
FC202

Risk Management 1

10

5+1

250

FC203

Credit Analysis 1

10

5+1

250

FC204

Compliance 1

10

5+1

250

Листа на изборни предмети за лично усовршување
PM501

Stress testing techniques and Applied
econometric techniques in finance

6

150

PM502

Academic writing and Project management

6

150

PM503

Microsoft Official Certification - MOC

6

150

PM504

Business German

6

150

PM505

Specialist seminars and workshops

6

150

ВТОР СЕМЕСТАР
Р. бр.
1.

Код
FC402

2.

Предмет
Master thesis

ЕКТС

Часови

20

Elective course for semester 2

10

Total credits

30

Време
500

5+1

250

Листа на изборни предмети за II семестар
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FC302

Risk Management 2

10

5+1

250

FC303

Credit Analysis 2

10

5+1

250

FC304

Compliance 2

10

5+1

250

FC305

Business Controlling 2

10

5+1

250

Со завршувањето на два семестри на магистерската програма во Скопје, студентите се стекнуваат со
диплома – Магистер на науки | MBA in Finance & Controlling.
Доколку, студентите изберат да се стекнат со двојна диплома од престижниот Универзитет од Манхајм
(С.Р. Германија), имаат можност за едномесечна студиска работа во Германија и изработка / одбрана
на магистерска теза кај меѓународен (германски) ментор.
Напомена: студентите на извршните дуални магистерски студии MBA in Finance & Controlling имаат
можност да изберат помеѓу четири ЕУ сертификации (од European Banking Association од Брисел EBTN,
поддржана од EBF – Европската банкарска федерација), и тоа:
√
√
√
√

Risk Management (EU Certificate according European Banking Association in Brussels)
Credit Analysis (EU Certificate according European Banking Association in Brussels)
Compliance (EU Certificate according European Banking Association in Brussels)
Business Controlling (German Diploma form HORVÁTH Academy®)

ПРИДОБИВКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА
ONE
MBA
DIPLOMA
Master of Science
MBA in Finance & Controlling

WITH
INCLUDED

Two from the four
official EU/German
Certification’s
Risk Management
Credit Analysis
Compliance
Business Controlling

Partners:

SITE
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СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

MBA in Business Data Governance
& Business Informatics
ПРВ СЕМЕСТАР
Р. бр.

Код

Предмет

ЕКТС

Часови

Време

Воведен семестар
DE101

Introduction to the program

1.

DE301

New financial technologies

6

3+1

150

2.

DE201

Business Intelligence and Big Data

8

4+1

200

10

5+1

250

6

-

150

I семестар

3.

Elective course for first semester

4.

Elective course

(List of courses for personal improvement)

Total credits

30

Листа на изборни предмети за I семестар
DE202

Machine learning

10

5+1

250

DE203

Applied digital cryptography

10

5+1

250

DE204

Advanced infrastructure solutions for
modern data centers

10

5+1

250

Лсита на изборни предмети за лично усовршување
PM501

Stress test and econometric techniques in finance

6

150

PM502

Academic writing and project management

6

150

PM503

Microsoft Official Certification - MOC

6

DE304

Software programming on devices

6

DE305

Mobile solutions for business users

6

DE302

Cyber security

6

150
150
150
150

ВТОР СЕМЕСТАР
Р. бр.
1.
2.

Код
DE402

Предмет

ЕКТС

Master thesis

20

Elective course for semester 2

10

Total credits
30

Часови

30

Време
500

5+1

250

Elective course

(List of courses for personal improvement)

6

-

150

Листа на изборни предмети за II семестар
DE303

Changes in business processes supported
by information technology

10

5+1

250

PM508

Information Systems Auditor

10

5+1

250

Information Security Officer

10

5+1

250

(Certificate CISA/ISACA)
PM509

(Certificate CISМ/ISACA)

Со завршувањето на два семестри на магистерската програма во Скопје, студентите се стекнуваат со
диплома – Магистер на науки | MBA in Business Data Governance & Business Informatics.
Напомена: студентите на извршните дуални магистерски студии MBA in Business Data Governance & Business Informatics имаат можност да изберат помеѓу четири ЕУ и САД сертификации од ISACA (САД), HORVÁTH
Academy (Штудгард, Германија), European Banking Association од Брисел (ЕУ) - поддржана од Европската
банкарска федерација, и тоа:
√
√
√
√

ISACA’s Certificate CISA / CISM
HORVÁTH program BI & Big Data (German Diploma form HORVÁTH Academy®)
CERTIFIED DESIGNER OF SERVICEORIENTED ARCHITECURES
CERTIFIED PROJECT MANAGER (WF & AG)

ПРИДОБИВКИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРОГРАМАТА
ONE
MBA
DIPLOMA
Master of Science
MBA in
Business Data
Governance & Business
Informatics

Partners:

WITH
INCLUDED

Two from the four
official EU/German
Certification’s
ISACA Certificate CISA
ISACA Certificate CISМ
HORVÁTH program
BI & Big Data
Certified Designer of Service
oriented Architecures
Certified Project Manager (Wf & Ag)

SITE
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Контакт и регистрација

За повеќе детали погледни на www.abit.edu.mk или на е-mail:
academic@abit.edu.mk; info@abit.edu.mk

Препорака за
регистрација
е 5 дена пред
почеток!

Контакт телефони: +389 2 3 125 500; +389 71 215 118
Форми на регистрација

Ве молиме, пријавата да се пополни и испрати на следниов e-mail: info@abit.edu.mk или
може да се регистрирате по пат на електронско пополнување на Пријава на нашата web
страна www.abit.edu.mk со избор на програмата за интернационална сертификација Certified Controller® на копчето „Аплицирај“.
ПРИЈАВА ЗА УЧЕСТВО
Име
Презиме
Компанија
ЕМБС
Работно место

e-mail @
Потпис
Напомена: полноправните членки на АБИТ, плаќаат 50% котизација.
НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ:
АБИТ Скопје, ЕДБ МК: 4058014518250
Уплатата се врши на следниве жиро сметки:
210069343150166 НЛБ Банка АД Скопје
200002761797281 Стопанска Банка АД Скопје
370021100109813 Еуростандард Банка АД Скопје

Partners:

SITE

