
 
 

ПРИВАТНA НАУЧНA УСТАНОВА  
Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје,  

објавува  

К О Н К У Р С 
За запишување на слушатели на стручни специјализации во областите на информатичките 

технологии во одделот New Тech. Academy во учебната 2019/2020 
 

Врз основа на Член 141 и 142 од Законот за високото образование, Статутот и Правилникот за 
условите и критериумите за запишување на стручни специјализации за доквалификација и 
преквалификација на New tech. Academy во состав на Приватнa наученa установа „Институт за 
бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ“ Скопје,  Деканската Управа на седницата одржана на  13.06.2019 
год. за определување на бројот на слушатели за запишување во 2019/20 година го предложи 
следниот број на слушатели: 

Оддел: New Tech. Academy  

Насока 
Број на 

слушатели 
Времетраење на 

специјализациите 
Цена на 

специјализациите 

Certified Web Developer   12 1 година 

2.500 € Certified Graphic Designer  12 1 година 

Certified Digital Marketing Professional 12 1 година 

Certified Full-Stack Mobile App Developer 12 1 година 1.560 € 

Вкупно 48  

Документи за пријавување и запишување:  

- Пријава за запишување (електронски на www.abit.edu.mk)   
- Диплома за завршенo средно образование, прв или втор циклус на студии (копија)  

Услови и критериуми на запишување:  

Право на запишување на специјализациите имаат кандидати со најмалку завршено 
четиригодишно средно образование. 
Секој апликант ќе помине низ едно интервју во канцелариите на ПНУ „Институт за бизнис и 
менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ“ Скопје и АБИТ. Тоа ќе се одвива после пополнувањето на Пријавата за 
запишување , која можете да ја пополните на: www.abit.edu.mk   
На крајот на специјализацијата слушателите се стекнуваат со: 

1. Германска диплома за завршени стручни специјалистички студии издадена од 
Висообразовната германска научна установа – Институт за бизнис и менаџмент 
ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје;  

2. Нето плата не помалку од 6 месеци;  
3. Најмалку 6 месеци работен стаж во областа за која сте се стекнале со меѓународна 

диплома; и  
4. Тутор за поддршка во професијата во првата година после завршувањето на студиите.  

Рокови  за  пријавување и запишување: 

 I уписен рок II уписен рок 

Пријавување на кандидатите 20.08 до 30.09.2019 01.01 до 31.01.2020 

http://www.abit.edu.mk/
http://www.abit.edu.mk/


Кандидатите треба да ги достават сите документи за пријавување и запишување во просториите 
на ПНУ „Институт за бизнис и менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ“ Скопје и Академијата за банкарство и 
информатичка технологија | АБИТ, на адреса: 

Ул. „Орце Николов“ бр.75, 1000 Скопје 

Заинтересираните кандидати можат да добијат информации за упис на следните броеви: 

+389 70 355 656; +389 71 215 118; +389 2 3 125 500;  

или на веб страните: www.ibmhs.eu; и  www.abit.edu.mk   

Наставата ќе се изведува во просториите на Институтот Хајделберг и АБИТ во Скопје. 

 
Претседател на Деканска Управа  

Проф. д-р Улрих Зеител   
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