
 

Приватен НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА СКОПЈЕ 
 

Врз основа на член 149 и 151 од Законот за високото образование („Службен весник на РМ“ бр.82/18) Приватниот НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА Скопје, 

објавува 

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС АКАДЕМСКИ - ПОСТДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 

I. Број на студенти 

На Приватниот НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА Скопје, на  втор циклус 

академски - постдипломски студии, може да се запише следниот број на студенти: 

Насока 
Број на 

студенти 
Цена на студии* 

Економија за бизнис 

(едногодишни студии) 
20 

 

1 500 € Финансиски менаџмент 

(едногодишни студии) 
20 

 

Насока 
Број на  

студенти  
Цена на студии* 

Економија за бизнис 

(двегодишни студии) 
20 

 

2 500 €  Финансиски менаџмент 

(двегодишни студии) 
20 

 

Со завршување на вториот циклус академски - постдипломски студии се стекнува звање 

Магистер со додавка на соодветната област на студирање, односно Магистер на економски 

науки со додавка на  соодветната област на студирање. 

 

II. Услови и критериуми на запишување 

1. Право на запишување имаат кандидатите кои завршиле прв циклус на студии и имаат 

стекнато 180 или 240 ЕКТС. 

2. Кандидатите кои имаат завршено прв циклус на студии надвор од Р. Северна Македонија 

имаат право да се запишат, но со нострифицирана диплома во МОН. 

3. Кандидатите се запишуваат со самофинансирање на студиите. 

4. Трансферот на студенти од други и странски универзитети се врши врз основа на 

доставено уверение за положени испити и утврдување на соодветност на студиските 

програми.  

5. Странските државјани се запишуваат на студии под истите услови како и државјаните на 

Р. Северна Македонија. При упис во документацијата, странските државјани мора да 

поседуваат доказ за познавање на македонскиот јазик, а кој не може да биде понизок од 

ниво „Б“. Цената на школарината што ја плаќаат странските државјани е утврдена со 

одлука на Научниот совет и е два пати повисока од цената утврдена во точка I. 

 

 

 

 

III. Документи за пријавување и запишување на академски - постдипломски 

студии 

3. Пополнета  пријава (достапна на Приватниот НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БИЗНИС 

ЕКОНОМИЈА Скопје) 

4. Оригинал уверение од прв циклус на студии и копија заверена на нотар 

5. Оригинал диплома од прв циклус на студии и копија заверена на нотар 

6. Решение за нострификација од МОН и копија заверена на нотар (за студентите кои 

првиот циклус на студии го завршиле надвор од Р. Северна Македонија) 

7. Оригинал извод од матична книга на родените и копија заверена на нотар 

8. Оригинал уверение за државјанство и копија заверена на нотар 

9. Две фотографии 

 

IV. Рокови за пријавување и адреса 

Пријавување и упис на кандидатите ќе се врши во следните уписни рокови:  

I уписен рок од 02 мај до 30 август 2019 година.  

II уписен рок од 02 септември до 30 септември 2019 година. 

III уписен рок од 01 октомври до 31 октомври 2019 година. 

За рангирање и прием на кандидатите ќе одлучува Конкурсна комисија формирана од 

Научниот совет на Институтот. 

 

Кандидатите треба да ги достават сите документи за пријавување и запишување во 

просториите на Приватниот НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА 

Скопје, на адреса: 

бул. 3-та Македонска бригада  бр.66А 

1000 Скопје, Република Северна Македонија 

 

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

++389 2 2402 162; ++389 2 2402 160 и на веб страната: www.ibi.edu.mk 

Наставата ќе се изведува во просториите на Приватниот НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА 

БИЗНИС ЕКОНОМИЈА Скопје. 

* Уплатата се врши во денарска противвредност.  

 

 

V.   

http://www.ibi.edu.mk/

