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Оваа брошура е изработена во рамки на проектот «Иновативна
постдипломска програма: задоволување на пазарните потреби
и воведување пионерски начини на размислување» финансиран од Европската Унија преку Еразмус + програмата. Ставовите и мислењата наведени во оваа брошура во ниеден случај не
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This brochure has been prepared within the project “Innovative
Postgraduate programme: addressing market needs and pioneering
new delivery modes” funded by the European Union through the
Erasmus + program. The views and opinions stated in it in no way
convey the views and position of the European Union.

Проектот е финансиран од Еразмус+ програмата на Европската Унија
Funded by the ERASMUS+ Programme of the European Union

СТУДИСКА ПРОГРАМА ИНФОРМАТИЧКА И МРЕЖНА
БЕЗБЕДНОСТ, ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

STUDY PROGRAMME INFORMATION AND NETWORK
SECURITY, PRIVACY AND DATA PROTECTION

Втор циклус студии на Факултетот за применети информатички технологии, машинска интелигенција и роботика, при
Универзитетот за информатички науки и технологии „Св.
Апостол Павле“ во Охрид

Second Cycle Studies at the Faculty of Applied Information
Technologies, Machine Intelligence and Robotics, at the University
of Information Science and Technology “St. Apostle Paul “in Ohrid

Студиската програма Информатичка и мрежна безбедност,
приватност и заштита на податоци е двегодишна магистерска
програма, по чиешто завршување студентите ќе се стекнат со
називот Магистер по Информатичка и мрежна безбедност,
приватност и заштита на лични податоци со освоени 120 ЕКТС.

Information and Network security, Privacy and Data Protection is
two-years Master Degree Programme. Successful completion will
result in graduates acquiring the title Master in Information and
Network Security, Privacy and Data Protection with 120 ECTS
credits. The Study Programme is a unified approach that brings
together the concepts of data protection (with special emphasis on
personal data protection), data processing security, network and
infrared systems security, big data and open data.

Студиската програма ги обединува областите на заштита на податоците (со посебен осврт на заштитата на личните податоци),
безбедноста на процесирањето на податоците, безбедноста на
мрежи и инфроматички системи, големите податоци (big data)
и отворените податоци (open data).
Истата вклучува предмети како безбедност и опстанок на мрежи, следење на мрежи, анализа на големи податоци, интегритет
на податоци, безбедност при процесирање на податоци, моделирање на податоци, бизнис и технолошки трендови кај процесирање во облак, отворени податоци, приватност и заштита на
податоците и сл., како и голем број на изборни предмети.
Интердисциплинарниот пристап на програмата ќе произведе кадри со широки познавања и добра основа за активно
вклучување во македонските или меѓународните компании
кои дејствуваат во овие области. Со солидна теоретска, но и
практична подлога, студентите ќе бидат способни за критичко, независно и креативно решавање проблеми кои неминовно
ќе произлегуваат во текот на нивните секојдневни работни активности, поврзани со областа на информатичката и мрежната
безбедност, приватноста и заштитата на податоци.

The study Curriculum includes variety of compulsory and elective
modules as security and survivability of networks, network
monitoring, big data analysis, data integrity, data modelling, business
and technology trends of cloud computing, open data, security of
cloud protocols, privacy and personal data protection.
Due to the interdisciplinary nature of the Programme, the graduates
are expected to be ready to work in a variety of domestic and
international companies that include components of information
and data security as well as personal data protection. With solid
theoretical and practical background, they will be able to critically,
independently and creatively solve problems that will inevitably
emerge during their daily work activities, related to the field of
information and network security, privacy and data protection.

Топ 10 причини зошто треба да се запишете на Магистерски
студии по Информациска и мрежна безбедност, приватност
и заштита на податоци

Top 10 reasons why you should apply for the Master on
Information and Network Security,
Privacy and Data Protection

1. Магистерската програмата се базира на најновиот развој на
политиките во Европската Унија (ЕУ) во областа на информатичката и мрежната безбедност, е-приватноста, сајбер
безбедноста и заштитата на податоците

1. The master programme is based on the latest policy developments
in the European Union (EU) in the area of information and
network security, e-privacy, cyber security and data protection

2. Студентите кои ќе магистрираат на оваа програма совршено ќе се совпаднат со можностите за работа за офицери
за заштита на податоци, специјалисти за информациска и
мрежна безбедност, мрежни ревизори, специјалисти за управување со мрежни ризици, аналитичари на податоци, научници за податоци и многу други
3. Оваа програма ќе продуцира тип на специјалисти кои им
се потребни на органите на јавниот сектор и на приватните
компании за да се усогласат со новите правила на ЕУ во областа на информатичката и мрежната безбедност, е-приватноста, сајбер-безбедноста и заштитата на податоците
4. Оваа магистерска програма се базира на Анализа на потребите на пазарот на трудот и видот на специјалисти кои оваа
програма ќе ги продуцира во моментов недостасува на пазарот на трудот
5. Оваа магистерска програма создава дополнителна предност за студентите да стекнат знаења и вештини на едно место кои не се нудат никаде на друго место во регионот
6. Да се б иде специјалист со високо барани вештини од страна
на пазарот на трудот создава голема предност во наоѓањето
добра работа.

2. Graduates from this programme will be the perfect match with
the job opportunities for data protection officers, information
and network security officers, network auditors, network risk
managers, data analysists, data scientists and many more
3. This programme will produce the type of specialists that the
public sector bodies and private companies are in need of in order
to comply with the new EU rules in the area of information and
network security, e-privacy, cyber security and data protection
4. This Master programme is based on a Labour Market Needs
Analysis and the type of specialists this Master programme will
produce are currently lacking on the labour market
5. This Master programme creates additional advantage for the
graduates to gain knowledge and skills at one place that are not
offered anywhere else in the region
6. Being a specialist with highly demanded skills by the labour
market creates a great advantage in finding a good job
7. Due to lack of educational offer, the graduates for this programme
will not have competition for finding a job
8. The lack of such specialists on the labour market will make the
companies who are in high demand to look for the graduates

7. Поради недостаток на образовна понуда, магистрите од оваа
програма нема да имаат конкуренција при наоѓање работа

and hire them, so instead the graduates looking for a job – the
job will be looking for the graduates

8. Недостатокот на такви специјалисти на пазарот на трудот
ќе ги натера компаниите на кои им се неопходни овие специјалисти сами да ги бараат за да ги ангажираат, па наместо
магистрираните студенти од оваа програма да бараат работа – работата ќе ги бара нив

9. Graduates from this programme are not only needed locally
and regionally, but also in the EU. The EU has already estimated
a lack of 28 000 data protection officers and 75 000 other data
protection positions, and thousands of new jobs for information
and network security specialists

9. Магистрираните студенти од оваа програма не се потребни
само локално и регионално, туку и во ЕУ. ЕУ веќе проценува недостаток од 28.000 офицери за заштита на податоци
и 75.000 други позиции за заштита на податоците, како и
илјадници нови работни места за специјалисти за безбедност на информатички системи и мрежи

10. The sooner the students graduate from this programme the
better access to great job positions they can get.

10. Колку побрзо студентите ќе магистрираат на оваа програма, толку побрзо ќе добијат пристап до одлични работни
места.

What skills will you acquire?

Со какви вештини ќе се стекнете?
-

Како да се направи псевдонимизација и шифрирање на
личните податоци;

-

How to do pseudonymisation and encryption of personal
data;

-

Како да се обезбеди доверливост, интегритет, достапност и
отпорност на системите и услугите за обработка;

-

-

Како да се врати навреме достапноста и пристапот до личните податоци во случај на физички или технички инцидент;

How to ensure confidentiality, integrity, availability and
resilience of processing systems and services;

-

-

Како редовно да се врши тестирање, проценка и оценка на
ефективноста на техничките и организациските мерки за
безбедност при обработка на податоците;

How to restore the availability and access to personal data in a
timely manner in the event of a physical or technical incident;

-

-

Како се справува со ризиците кои при обработка на податоци, особено при случајно или незаконско уништување,
загуба, промена, неовластено откривање или пристап до
пренесени лични податоци, складирани или на друг начин
обработени;

How to perform regularly testing, assessing and evaluating
the effectiveness of technical and organisational measures for
ensuring the security of the processing;

-

How to handle the risks that are presented by processing,
in particular from accidental or unlawful destruction, loss,
alteration, unauthorised disclosure of, or access to personal
data transmitted, stored or otherwise processed;

-

Како да се применат правилата и обврските за заштита на
личните податоци; нови политики, најдобри меѓународни
практики и судска пракса;

-

-

Како да се изготват кодекси за обработка на податоци;

How to apply the rules and obligations on personal data
protection; new policies, international best practices and caselaw;

-

Како да се ревидираат и применат соодветните технологии
за безбедно да се чуваат податоците;

-

How to draw up codes of conduct of data processing;

-

-

Како да се спречи губење на податоци;

How to review and apply appropriate technology to keep the
data secure;

-

Како да се спроведе проценка на влијанието на предвидените операции за обработка на заштитата на личните податоци

-

How to prevent data loss;

-

How to carry out impact assessment of the envisaged
processing operations on the protection of personal data

-

Како да се проценат околностите и мерките за заштита
преземени во случај на инцидент со податоци;

-

How to assess the circumstances and the protection measures
taken in case of data incident;

-

Како да запрат прекршувањата кои се во тек;

-

How to stop any data beach in progress;

-

Како да се користи технологија која може да ги идентификува прекршувањата на податоците преку различни начини:
хакери, заразени машини, изгубени ингеренции, споделување на информации за небезбедни облак-услуги итн.

-

How to use a technology that can identify data breaches via
different means: hackers, infected machines, lost credentials,
sharing of information on unsafe cloud services etc;

-

Како да се подготват и договори, да се применуваат правни
лекови и надомест на штета;

-

How to draw contracts, apply legal remedies and actions for
damages;

-

Како да се обезбедат услуги во облак (cloud computing);

-

How to provide cloud computing services;

-

Како да се работи и учествува во мрежа за соработка против ризици и инциденти кои влијаат на мрежните и информатичките системи (ЦИРТ-ови);

-

How to work and participate in the cooperation network
against risks and incidents affecting network and information
systems (CIRTs);

-

Како да се овозможи безбедна и ефикасна координација,
вклучувајќи координирана размена на информации, како
и откривање и одговор на ниво на ЕУ;

-

How to enable secure and effective coordination, including
coordinated information exchange as well as detection and
response at EU level;

-

Кој и со кого се комуницираат информации за сомнителни
сериозни кривични инциденти или во врска со заштита на
податоците;

-

How and whom to communicate information of a suspected
serious criminal nature incidents or the data protection;

-

Како да се користат механизмите за одговор, обновување
и соработка

-

How to use the response, recovery and cooperation
mechanisms

-

Како да се обезбеди рано предупредување, известување,
соопштенија и ширење на информации до релевантните
чинители за ризиците и инцидентите;

-

How to communicate and cooperation in prevention,
detection, response, repair and recovery of incidents;

-

How to provide early warning, alerts, announcements and
dissemination of information to relevant stakeholders about
risks and incidents;

-

How to respond to incidents;

-

How to apply standardised practises for incident and risk
handling procedures and incident, risk and information
classification schemes.

-

How to securely exchange sensitive and confidential
information in an information-sharing infrastructure;

-

Како да се изврши справување со инциденти;

-

Како да се применат стандардизирани практики за постапување со инциденти, ризици и шеми за класификација на
инциденти, ризици и информации;

-

Како безбедно да се разменуваат чувствителни и доверливи информации во инфраструктурата за размена на информации;

-

Како да се врши надзор на мрежи;

-

Како да се врши ревизија на мрежи;

-

How to perform network monitoring;

-

Како да се разменат и да се применат најдобрите практики
во размената на оперативна поддршка во случај на инциденти;

-

How to perform network auditing;

-

How to exchange and apply best practices in exchange of
operational support in case of incidents;

-

Како да се применат политиките на ЕУ за електронските
комуникации (директиви, препораки);

-

-

Како да се обезбеди приватност во електронските комуникации;

How to apply the EU electronic communications policies
(directives, recommendations);

-

How to ensure privacy in electronic communications;

-

Како да се развијат, да се разберат или да се контролираат
минималните стандарди за безбедност или приватноста
на мрежите и услугите, безбедносните барања за засилување на покриеноста на сите мрежни компоненти, вклучувајќи ги и СИМ картичките, апаратите што се користат за
префрлување или рутирање на сигналите итн;

-

How to develop, understand or control the minimum
security or privacy standards for networks and services,
security requirements to reinforce coverage of all network
components, including SIM cards, apparatus used for the
switching or routing of the signals, etc.;

-

Како да се обезбеди соодветен избор на потрошувачите и
заштита на правата на потрошувачот и како да се применуваат (од директивата за е-приватност);

-

How to provide for the appropriate consumer choices and
protection of the consumer’s rights and how to apply them
(from the e-privacy directive)

-

Како да се направат договори со фер и безбедни услови за
услуги во облак;

-

How to ensure contracts with fair and safe terms and
conditions in cloud computing services;

-

Како да се користат договорите за ниво на услуга;

-

How to use the Service Level Agreements

-

Како да се применуваат стандарди за облак (cloud
computing);

-

How to apply Cloud computing standards

-

Како да се применат операции во облак;

-

How to deploy cloud computing;

-

Како да се врши анализа на трошоци и придобивки од
cloud computing;

-

How to perform cost-benefit analysis of cloud computing;

-

How to perform Data analytics

-

Како да се врши анализа на податоци;

-

How to work with big data

-

Како да се работи со големи количества податоци.

СТУДИСКА ПРОГРАМА
„ИНФОРМАТИЧКА И МРЕЖНА БЕЗБЕДНОСТ, ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ“

STUDY PROGRAMME
„INFORMATION AND NETWORK SECURITY, PRIVACY
AND DATA PROTECTION”
Research area

2. Technical-technological sciences

Научно212 Компјутерска техника и
истражувачко поле информатика

Research field

212 Computer Technique and
Informatics

Научноистражувачка
област

Research sub-area

21202 Information systems and
networks

Научноистражувачко
подрачје

2. Техничко-технолошки
науки

21202 Информациони
системи и мрежи

Студентот по магистрирањето добива звање Магистер по
информатичка и мрежна безбедност, приватност и заштита на податоци.
Студиската програма се реализира во траење од две години, односно четири семестри. Студентите стекнуваат 120 ЕКТС.

The student after magistracy obtains a title Master of Information
and Network Security, Privacy and Data Protection.
The study program is realized in two years or four semesters.
Students acquire 120 ECTS.

Наставен предмет:

Course:

БЕЗБЕДНОСТ И СТАБИЛНОСТ НА МРЕЖИ

SECURITY AND SURVIVABILITY OF NETWORKS

Код: 11.3.F.2106.C

Course code: 11.3.F.2106.C

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

 Да се развијат техники, алати, тренинг и трудови кои ќе им
помогнат на организациите да креираат подобар софтвер,
подобри системи, подобро системско управување и развиена работна сила;
 Увид на доверливоста, достапноста и интегритетот како
главни аспекти на безбедноста (Принципи на безбедност
на информации);
 Студентите ќе научат да документираат и идентификуваат
често користени шаблони на напад; дизајнерите и аналитичарите на информациски системи ги искористат истите
шаблони за развивање на нови, отпорни информациски
системи.

 To develop techniques, tools, training, and publications to help
organizations achieve better software, better systems, better
systems management, and a more skilled workforce;
 Understanding Confidentiality, availability, and integrity as the
main aspects of security (Information Security Principles);
 We expect that students can use this course to document and
identify commonly occurring attack patterns; information system designers and analysts can also use these patterns to develop more survivable information systems.

Наставен предмет:

Course:

МОНИТОРИНГ НА МРЕЖИ

NETWORK MONITORING

Код: 11.3.F.2314.C

Course code: 11.3.F.2314.C

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

 Менаџмент на мрежи наспроти Мониторинг на мрежи;

 Network Management vs. Network Monitoring;

 За соодветно обезбедување на инфраструктурата, организацијата мора да имплементира софтвер за менаџмент на
мрежи или софтвер за мониторинг на мрежи;

 To properly secure its infrastructure, an organization must implement either network management or network monitoring
software;

 Високо квалитетниот софтвер за мониторинг дава подетален преглед на изведбата во менаџментот на мрежата, и
може да биде искористен заедно со или наместо софтверот
за менаџмент на мрежи;

 A high-quality monitoring software adds a more detailed view
of performance to network management, and can be used in
conjuncture with or in place of a network management software;

 Мониторинг на внатрешен сообраќај;

 Monitoring internal traffic;

 Детекција и ублажување на мрежните напади;

 Detecting and Mitigating network attacks;

 Моќна форензика и способност за одговор при инциденти.

 Powerful forensics and incident response capabilities.

Наставен предмет:

Course:

АНАЛИТИКА НА ГОЛЕМИ ПОДАТОЦИ

BIG DATA ANALYTICS

Код: 11.3.F.2108.C

Course code: 11.3.F.2108.C

Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
Аналитиката на големите податоци е област која веројатно
најбрзо се развива во ИТ светот. Нови алатки и алгоритми се
создадени и усвоени брзо. Целта е да се добие увид кои алатки,
алгоритми и платформи се најдобри за користење при решавање на реални проблеми.
Студентите ќе се стекнат со знаења за анализа на големи податоци. Курсот служи како насока за студентите од кои се очекува
да се соочуваат со складирање на големи податоци, нивна обработка, анализа, визуелизација, нивна примена на работните
места и за истражувачки цели.
Наставен предмет:
ЗАКАНИ ЗА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ
Код: 11.3.F.2209.C
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
Со овој предмет се стекнуваат знаења за:
 Заканите за безбедноста на техничките податоци во информациските системи;
 Заканите за безбедноста на нетехничките податоци во информациските системи;
 Увид во широкиот дијапазон од закани како прв чекор во
остварување на адекватна заштита на осетливи податоци;
 Механизмите на мрежна заштита.

Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
Gain knowledge on this fast-changing technological direction. Big
Data Analytics is probably the fastest evolving issue in the IT world
now. New tools and algorithms are being created and adopted swiftly. Get insight on what tools, algorithms, and platforms to use on
which types of real-world use cases.
Students will gain knowledge on analyzing Big Data. It serves as
a course for graduate students who are expecting to face Big Data
storage, processing, analysis, visualization, and application issues in
both workplaces and research environments.
Course:
THREATS TO INFORMATION SYSTEMS
Course code: 11.3.F.2209.C
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
This course leads to having knowledge of:
 Technical Data Security Threats to Information Systems;
 Non-technical Cyber Security Threats to Information Systems;
 Understanding the vast array of threats as the first step in ensuring adequate protection of sensitive data;
 Network security mechanisms.

Наставен предмет:

Course:

ИНТЕГРИТЕТ НА ПОДАТОЦИ

DATA INTEGRITY

Код: 11.3.F.2210.C

Course code: 11.3.F.2210.C

Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
Принципи на интегритет на податоците во мрежа, вклучувајќи:
 Препознавање и преглед на организационата структура на
клиентот и бизнис функционалност, заради нивната врска
со интегритетот на податоците;
 Селектирање и опис на алатки и апликации потребни за
менаџирање на мрежата и интегритетот на податоците,
вклучувајќи го и процесот за обновување по хаварија.

Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
The broad principles of data integrity on a network, including:
 Recognise and overview the client organization structure and
business functionality as they relate to data integrity;
 Select and describe the tools and applications required to manage a network and data integrity, including the disaster recovery processes.

Наставен предмет:

Course:

ОБНОВА НА ОБРАБОТКАТА НА ПОДАТОЦИ ПРИ ХАВАРИЈА

DISASTER RECOVERY IN DATA PROCESSING

Код: 11.3.F.2211.C
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 Одредување соодветен тип на резервна копија (backup)
кој одговара на потребите на системот;
 Имплементирање на решение за изработка на резервна копија и демонстрирање на неговата функционалност;
 Имплементирање на резервната копија во реално време и
решенија за синхронизирање на податоците;
 Одредување достапни алатки за следење на ефикасноста
на мрежата;
 Имплементирање на алатки за следење на мрежните перформанси за следење на мрежата.

Course code: 11.3.F.2211.C
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 Determine appropriate backup type to meet systems needs
and investigate current backup media options;
 Implement a backup solution and demonstrate functionality
of backup solution;
 Implement a real time backup and data sync solution;
 Determine available network performance monitoring tools;


Implement network performance monitoring tools to monitor
network.

Наставен предмет:

Course:

БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

SECURITY OF DATA PROCESSING

Код: 11.3.F.2312.C

Course code: 11.3.F.2312.C

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

Предметот ќе опфати енкрипција на податоци, автентикација
на податоци, авторизација на податоци, преглед на најдобрите
примери за технички механизми кои превентираат губење на
податоци, енкрипцијата на податоци како најефективен механизам за заштита на доверливи информации. Ќе опфати и содржини за:

The course will cover data encryption, data authentication, data authorizations, the best examples of technical mechanisms that prevent data loss, data encryption being the most effective mechanism
to protect confidential information.

1. Терминологија за категориите на лични податоци, видови
на податоци, опсег на податоци, комбинација на податоци
кои би можеле да се гледаат како лични податоци;
2. Ефикасност на енкрипцијата, како да се користи правилно
и кога.

This course should encompass content about:
1. The terminology of categories of personal data, types of data, a
scope of data i.e. a combination of data that could be seen as
personal data;
2. The performance of encryption, how to use it properly and when.

Наставен предмет:

Course:

БИЗНИС И ТЕХНОЛОШКИ ТРЕНДОВИ ЗА ОБРАБОТКА
ВО ОБЛАК

BUSINESS AND TECHNOLOGY TRENDS OF CLOUD
COMPUTING

Код: 11.3.F.2313.C

Course code: 11.3.F.2313.C

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

 Знаење и свест за користење на технологиите за обработка
во облак - ризици за приватност и економски придобивки;

 Knowledge and awareness of using cloud computing - risks to
privacy and economic benefits;

 Примена на систематски пристап за проценка на предностите и недостатоците на алтернативите;

 How to apply systematic approach for evaluation of the
strengths and weaknesses of alternatives;

 Идентификација на потребите на клиентите за проценка
на мрежните барања;

 Identify customer needs to evaluate network requirements;

 Дизајнирање и обезбедување толерантни корпоративни
мрежи;
 Креирање виртуелни решенија за сервери;
 Инсталација и конфигурација на виртуелни сервери и
клиенти;
 Користење на облак услуги за складирање и виртуелизација.

 Design and secure fault tolerant enterprise networks;
 Create virtual solutions for servers;
 Install and configure virtual servers and clients;
 Use the cloud services for storage and virtualization;
 Deploy software applications through thin clients;
 Implement and manage virtual servers and data centers.

Наставен предмет:
МОДЕЛИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ
Код: 11.3.F.2107.C
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 Да се сфатат основите на нормализацијата и зошто е важна
за трансакциските бази на податоци;
 Како да се развијат логички и физички модели на податоци;
 Како да се моделираат барањата за безбедност на податоците, приватност и заштита;
 Кога и каде да се моделираат специфични барања за базата
на податоци;
 Како модел-управуваниот развој се вклопува во DevOps
или агилна средина;
 Моделирање на складишта на податоци.

Course:
DATA MODELING
Course code: 11.3.F.2107.C
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 Fundamentals of normalization and why it’s important to
transactional databases;
 How to develop logical and physical data models;
 How to model data security, privacy and protection requirements;
 When and where to model database-specific performance requirements;
 How model-driven development fits in a DevOps or agile environment;
 How to avoid schema drift and other data anti-patterns.

Наставен предмет:

Course:

ОТВОРЕНИ ПОДАТОЦИ

OPEN DATA

Код: 11.3.F.2415.C

Course code: 11.3.F.2415.C

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

 Запознавање со областа на отворени податоци;

 To be introduced to the field of open data;

 Запознавање со придобивките, предизвиците, концептите
на отворените податоци;

 To be acquainted with the open date benefits, challenges, concepts;

 Запознавање со законодавството со кое се регулираат отворените податоци, за да можат да користат отворени податоци, да применуваат управување со ризик при користење на отворени податоци;

 To know the policies governing open data, to be able to use
open data, to apply risk management on using open data;

 Да научат како да обезбедат приватност при користење на
отворени податоци и правилно да се применат дозволите
за користење на отворени податоци;
 Да ја разберат вредноста и моќта на отворените податоци.

 To be able to secure privacy when using open data and properly
apply licenses for the use of open data;
 To understand the value and power of open data;
 To learn international cases and successful stories around data;
 To learn successful business models based on open data.

Наставен предмет:

Course:

БЕЗБЕДНОСТ НА СОФТВЕРСКИОТ СИСТЕМ

SOFTWARE SYSTEM SECURITY

Код: 11.3.F.2203.MaE

Course code: 11.3.F.2203.MaE

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

За да ги спречат мрежните безбедносни напади, студентите ќе
стекнат познавања за:

To preventing network security attacks students will have knowledge of:

 Заштита и откривање на упад врз база на потпис (signaturebased);
 Системи за откривање на упад врз база на аномалија
(anomaly-based systems);
 Конфигурирање на IPS за одбрана од сложени напади;
 Функции за автентикација на пораки;
 Клучен менаџмент и дистрибуција.

 Signature-based intrusion protection and detection;
 Anomaly-based intrusion detection systems;
 Configuring IPS to defend against complex attacks;
 Message Authentication Functions;
 Key Management and Distribution.

Наставен предмет:

Course:

АРХИТЕКТУРА НА ОБЛАК АПЛИКАЦИИ И СЕРВИСИ

ARCHITECTURE OF CLOUD APPLICATION AND SERVICES

Код: 11.3.F.2101.MaE

Course code: 11.3.F.2101.MaE

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

 Анализа на компромиси помеѓу распоредување на апликации во облак и во локална инфраструктура;

 Analyze the trade-offs between deploying applications in the
cloud and over the local infrastructure;

 Споредба на предностите и недостатоците на различни
платформи за обработка во облак;

 Compare the advantages and disadvantages of various cloud
computing platforms;

 Распоредување на апликации преку комерцијални инфраструктури за обработка во облак, како што се Амазон веб
сервиси (Amazon Web Services), Windows Azure и Google
AppEngine;
 Програмирање интензивни паралелни апликации во
облакот;
 Анализа на перформансите, скалабилноста и достапноста
на основните технологии и софтвер за обработка во облак;

 Deploy applications over commercial cloud computing infrastructures such as Amazon Web Services, Windows Azure, and
Google AppEngine;
 Program data intensive parallel applications in the cloud;
 Analyze the performance, scalability, and availability of the underlying cloud technologies and software.

Наставен предмет:
РЕВИЗИЈА НА МРЕЖИ
Код: 11.3.F.2102.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 пристап кон тековните безбедносни мерки на структуриран начин;
 да бидат сигурни дека ги погледнале сите релевантни контроли;
 да се идентификуваат областите каде тековни контроли се
силни и областите каде можат да се подобрат;
 да постигне усогласеност со стандардите;
 да се земат во предвид доказите кои можат да ја покажат
усогласеноста со надворешни фактори;
 да се каталогизира критичната клиентска мрежа, работна
станица и информација за серверот; да се идентификуваат
слабостите и ставките што треба да се земат во предвид.

Course:

Наставен предмет:
УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК ЗА МРЕЖНА БЕЗБЕДНОСТ
Код: 11.3.F.2204.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
Со овој предмет се стекнуваат следните знаења:
 Различни пристапи кон мрежна заштита и управување со
ризик;
 Идентификација на проблеми поврзани со намалување на
ризик;
 Студентите ќе научат да користат софтвери за намалување
на ризик.

Course:

NETWORK AUDITING
Course code: 11.3.F.2102.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 to assess your current security measures in a structured way;
 to make sure you that have looked at all the relevant controls;
 to identify areas where your current controls are strong and areas where you can achieve improvements;
 to achieve compliance with the standards;
 to consider what evidence you have that could demonstrate
your compliance with an external party;
 to catalog critical client network, workstation, and server information, identify weaknesses and issues that must be addressed.

NETWORK SECURITY RISK MANAGEMENT
Course code: 11.3.F.2204.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
This course leads to having knowledge of:
 Different aspects of Network Security and Risk Management;
 Identify issues & findings related to risk mitigation;
 Students will have the knowledge of risk mitigation software
as well.

Наставен предмет:

Course:

БИЗНИС ИНТЕЛИГЕНЦИЈА

BUSINESS INTELLIGENCE

Код: 11.3.F.2205.MaE

Course code: 11.3.F.2205.MaE

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

По успешното завршување на овој курс, студентите ќе можат:

Upon successful completion of this course, students will:

 Да ја разберат и да разговараат за важноста на бизнис интелигенцијата (БИ) при процесот на донесување одлуки во
организациите;
 Да ги разберат и дефинираат технологиите на системот за
донесување одлуки потребни за спроведување на БИ стратегијата за една организација;

 Understand and discuss the value of Business Information for
organizational decision-making;
 Understand and define the Decision Support System (DSS)
technologies required to implement a BI strategy for an organization;

 Да ги разберат организациските и законските регулативи
поврзани со имплементацијата на БИ;

 Understand organizational and governance issues related to
effect business intelligence (BI) implementation and management;

 Да развијат свест за правни и етички прашања поврзани со
бизнис интелигенцијата.

 Develop an awareness of legal and ethical matters related to
business intelligence (BI).

Наставен предмет:

Course:

БИЗНИС КОНТИНУИТЕТ И ИТ СТРАТЕГИЈА ЗА ОПОРАВУВАЊЕ ОД КАТАСТРОФИ

BUSINESS CONTINUITY & IT DISASTER RECOVERY

Код: 11.9.F.2308.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
Овој курс ги опфаќа концептите, стратегиите и имплементацијата на бизнис континуитет и ИТ стратегија за опоравување
од катастрофи преку предавања, вежби и стекнување вештини.
Главната цел за планирање на бизнис континуитетот и ИТ стратегијата за опоравување од катастрофи е заштитата на компанијата и организациите, нејзините «средства», способноста да
прават бизнис под секакви околности и да бидат еластични. По
завршувањето на овој курс, студентите ќе имаат општо познавање за бизнис континуитет и ИТ стратегијата за опоравување
од катастрофи и ќе можат да се осврнат на клучните области во
оваа област.

Course code: 11.9.F.2308.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
This course covers the concepts, strategies, and implementation of
Business Continuity and IT Disaster Recovery Plans through lectures, hands-on practice and skill building. The overall goal of Business Continuity and IT Disaster Recovery planning is to protect
the company and organizations, its’ assets, its’ ability to do business
under any circumstance and to be resilient. After completing this
course, students will have a general knowledge of Business Continuity and IT Disaster Recovery and be able to address the key areas in
this field.

Наставен предмет:

Course:

УПРАВУВАЊЕ СО КОНФИГУРАЦИЈА НА СОФТВЕР

SOFTWARE CONFIGURATION MANAGEMENT

Код: 11.3.F.2307.MaE

Course code: 11.3.F.2307.MaE

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

 Да ги запознае студентите со концептите и принципите за
управување со софтверската конфигурација (УСК);
 Да ги разберат различните улоги на луѓето кои се вклучени
во УСК;
 Да го разберат односот помеѓу УСК и развојот на софтверот;
 Примена на знаењето во решавање на проблеми од реалниот свет;

 Introduce students to the concepts and principles of software
configuration management;
 Understand the different roles of people involved in SCM;
 Introduce the relation between SCM and the software development;
 Understand how to apply branching in real cases;

 Да разберат како УСК се применува за време на процесот
на развој на софтвер;

 Understand how SCM is applied during the software development process;

 Користење CASE алатки за контрола и документирање на
промената.

 Utilize CASE tools to control and document the change.

Наставен предмет:
БЕЗБЕДНОСТ НА ОБЛАК ПРОТОКОЛИ
Код: 11.3.F.2206.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ќе научат:
 Како да се контролираат податоците и пристапот до нив;
 Како да се обезбеди сигурност на податоците;
 Како да се постигне доверливост;
 Како да се обезбеди усогласеност;
 Како да се обезбеди управување со безбедноста.
Наставен предмет:
АГИЛЕН РАЗВОЈ НА СОФТВЕР
Код: 11.3.F.2410.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 Способност да се примени критичко размислување при
анализа на методот на софтверско инженерство;
 Способност да се анализираат компромисите при изборот
на методот на софтверско инженерство;
 Способност да се разберат практиките и филозофиите на
агилните методи;
 Способност за разбирање и примена на Scrum;
 Способност да се разбере и примени екстремното програмирање;
 Способност да се прилагоди агилниот метод на потребите
на проектот.

Course:
SECURITY OF CLOUD PROTOCOLS
Course code: 11.3.F.2206.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
Students will learn:
 How to control data and data access;
 How to ensure data security;
 How to achieve reliability;
 How to ensure compliance;
 How to provide security management.
Course:
AGILE SOFTWARE DEVELOPMENT
Course code: 11.3.F.2410.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 Ability to apply critical thinking in analyzing a software engineering method;
 Ability to analyze the tradeoffs in selecting a software engineering method;
 Ability to understand the practices and philosophies of agile
methods;
 Ability to understand and apply Scrum;
 Ability to understand and apply Extreme Programming;
 Ability to tailor an agile method to the needs of the project.

Наставен предмет:

Course:

СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНО КОДИРАЊЕ НА СОФТВЕР

SECURE SOFTWARE COSING STANDARS

Код: 11.3.F.2411.MaE

Course code: 11.3.F.2411.MaE

Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 студентите ќе научат како да ги развиваат, оценуваат и поддржуваат безбедносните решенија за информатичка технологија преку создавање безбедни компјутерски средини
што ќе ги штитат мрежните компјутерски системи;
 да развијат вештини за развој на софтвер поврзан со одредени аспекти;
 да се стекнат со знаења за методите и пристапите за надминување на грешки при кодирање на безбедноста во мрежата;
 да можат да анализираат евентуална еволуција на софтверот за намалување на слабостите што произлегуваат од кодирачките грешки во безбедноста на мрежата.

Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 students will learn how to develop, evaluate and support information technology security solutions by creating secure computing environments that will safeguard networked computer
systems;
 to develop skills for the development of software related to the
aspect;
 to gain knowledge on methods and approaches for overcoming
network security coding errors;
 to be able to analyze the possible evolution of software for reducing vulnerabilities resulting from coding errors in network
security.

Course:

Наставен предмет:
П Р И ВАТ Н О С Т Н А Е Л Е К Т Р О Н С К И И И Н Т Е Р Н Е Т КО М У Н И К А Ц И И
Код: 11.9.F.2412.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 Значително знаење за: енкрипција на податоци; позадинска процедура; политика за приватност; пребарувачи податоците што можат да ги генерираат; анализа на податоци
и мета-податоци, вклучително е-маил; анонимно сурфање
на интернет; менаџер на лозинка; приватност во мобилните комуникации; употреба на лиценциран софтвер;
 Знаење за начинот на изведување на ПИА – методологија;
знаење за спроведување на проценка за влијанието на
е-приватност; знаење врз основа на проценка на влијанието и главните алатки за нејзино спроведување.

Course code: 11.9.F.2412.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 Substantial knowledge on: encryption of data; backup procedure; privacy policy; search engines and the data they can generate; data and metadata analytics, including email; surfing the
internet anonymously ; password manager; privacy in mobile
communications; Usage of licensed software;
 Knowledge on how to perform PIA tool – methodology;
knowledge on how to perform E-privacy impact assessments;
knowledge on the basis of impact assessment and the main
tools for conducting it; Skills to advise on and review of new
and existing government and private initiatives.

Наставен предмет:
ПРАВО НА Е-ТРГОВИЈА
Код: 10.9.F.2413.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 Студентите да ги научат основните правила за е-тргување
во Европската Унија и пошироко;
 Студентите да ги научат основните начела за заштита на
потрошувачите и он-лајн рекламирање;
 Студентите да стекнат познавања за прашања поврзани со
внатрешниот пазар, заштитата на потрошувачите и правда, поврзани со склучувањето и извршувањето на е-договорите;
 Студентите да стекнат познавања за употребата на е-договори, прифаќањето на договорните одредби и услови и
други правно обврзувачки дејства поврзани со нудењето и
користењето на он-лајн услуги.

Course:
LAW OF E-COMMERCE
Course code: 10.9.F.2413.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 To identify the basic rules on e-commerce activities in EU and
beyond.
 To identify the fundamental principles of consumer protection,
unsolicited commercial communication and online advertising.
 To gain general knowledge on civil justice matters, internal
market and consumer protection, relevant for e-contacts.
 To gain knowledge on the everyday use of e-contracts, acceptance of terms and conditions or other legally binding acts pertinent to online services use.

PRIVACY OF ELECTRONIC AND INTERNET COMMUNICATIONS

Наставен предмет:

Course:

ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

PRIVACY AND PERSONAL DATA PROTECTION

Код: 11.3.F.2309.MaE

Course code: 11.3.F.2309.MaE

Број на ЕКТС кредити: 6

Number of ECTS credits: 6

Цели на предметната програма (компетенции):

Course objectives and learning outcomes:

 Да ги запознае студентите со различните правни обврски
кои се однесуваат/произлегуваат од заштитата на личните
податоци; да појасни дека заштитата на личните податоци во ЕУ, во најголем дел, се регулира со една Регулатива,
Општата Регулатива за заштита на лични податоци; да ги
разгледа обврските на контролорот на лични податоци; да
ги презентира правата на субјектите на лични податоци;
истите да ги спореди со националната правна рамка за
заштита на лични податоци;
 Да ги запознае студентите со предностите на псевдонимизација и енкрипција на податоците; која е разликата помеѓу „обичните“ лични податоци и псевдонимизираните
податоци, итн.

 To teach students about the different legal obligations that apply to personal data processing; to explain how data protection
within the EU is governed by for the main part by one regulation, the GDPR; to look into the obligations upon the data controller, processor; to present the rights the data subjects have; to
compare with the national legal framework on data protection;
 To teach students of the advantages of pseudonymisation and
data encryption; what is the difference between regular data
and pseudonymized, as well as anonymized; etc.

Наставен предмет:
САЈБЕРКРИМИНАЛ
Код: 11.9.F.2414.MaE
Број на ЕКТС кредити: 6
Цели на предметната програма (компетенции):
 Студентите да ги научат основните начела на меѓународната борба против сајберкриминалот, особено оние засновани на Конвенцијата за сајберкриминал од Советот на
Европа;

Course:
CYBERCRIME
Course code: 11.9.F.2414.MaE
Number of ECTS credits: 6
Course objectives and learning outcomes:
 To learn the basic principles behind the international fight
against cybercrime, in particular as based on the CoE Budapest
Convention on Cybercrime.

 Студентите да ги препознаваат злоупотребите на компјутерските мрежи;

 To identify what uses of computer networks are recognized as
illegal.

 Студентите да ги спознаат особеностите на сајбертероризмот, сајбер нападите, информатичкото војување и останите закани по меѓународната сајбербезбедност;

 To learn about cyberterrorism, cyberattacks and information
warfare and other threats to international cybersecurity.

 Студентите да се запознаат водечките меѓународни иницијативи за обезбедување на сајбербезбедност, особено
Директивата за безбедност на мрежи и информатички
системи.

 To identify the leading international initiatives aimed at ensuring cybersecurity, with emphasis on the EU NIS Directive and
its effects on national laws.
 To learn the most notable cases of DDoS and DNS attacks.

ИНОВАТИВНА ПОСТДИПЛОМСКА ПРОГРАМА:

INNOVATIVE POSTGRADUATE PROGRAMME:

ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПАЗАРНИТЕ ПОТРЕБИ И
ВОВЕДУВАЊЕ ПИОНЕРСКИ НАЧИН
НА РАЗМИСЛУВАЊЕ

ADDRESSING MARKET NEEDS AND PIONEERING
NEW DELIVERY MODES

ЗА ПРОЕКТОТ

ABOUT THE PROJECT

Брзиот развој на информатичките и комуникациските технологии како и на Интернетот во глобала создаваат услови за забрзан економски развој и нови начини на водење бизнис, заедно со
појавата на новата општествена парадигма на е-влада, е-бизнис
и е-култура (тројно-е) која ги надминува националните граници
и ги прави националните регулаторни режими застарени или
тешки за спроведување. Истовремено, овој развој поттикнува
бројни прашања поврзани со ИТ / сајбер- безбедност, спроведување на правото на приватност и заштита на личните податоци
на Интернет. Повеќе од очигледна е потребата за усвојување на
усогласен пристап за справување со овие предизвици и закани на 21 век. Проектот “Иновативна постдипломска програма
: задоволување на пазарните потреби и воведување пионерски
начини на размислување” се заснова на потребата за модернизација на наставните планови за високо образование, со цел да
се креира напреден образовен профил оспособен да се справува
со предизвици во областа на ИТ / сајбер-безбедност и заштита
на личните податоци на Интернет, како во национален контекст,
така и од меѓународна гледна точка.

The pervasiveness of information and communication technologies
and of the Internet results in rapid development and uptake of
new modes of doing business, along with the emergence of the
new societal paradigm of e-Government, e-Business and e-Culture
(triple-e) which transcends national boundaries and makes national
regulatory regimes obsolete or difficult to enforce. Simultaneously,
this gives raise to or strengthen numerous issues related to IT/cybersecurity, enforcement of the right to privacy and personal data
protection on the internet. This poses the need of adopting unified
approach as to be able to tackle and deal with these issues of the 21
century.

Целта на проектот е да се установи иновативна постдипломска
програма достапна во повеќе земји преку платформа за онлајн
учење и предавање, поддржана и развиена од организации во

The project aims to set up an innovative postgraduate programme,
that will be offered in a number of countries through an online
learning and teaching platform able to unite organizations from

The project “Innovative postgarduate programme: addressing
market needs and pioneering new delivery modes “ addresses the
need of modernization of higher education curricula, and to provide
an advanced educational profile that will draw on specifics not only
of one national context but will refer to an international viewpoint.

повеќе земји и различни сектори кои ќе бидат вклучени во
спроведување на истата. Ваквиот пристап не само што ќе ја зголеми релевантноста на студиската програма за потребите на
меѓународниот пазар на труд, исто така ќе ги намали трошоците за испорака, а истовремено ќе привлече и поширок интерес.

different countries and different sectors in the study programme
delivery. Such an approach, will not only increase the relevance of
the study programme to the international labour market needs, but
will also significantly reduce the costs of delivery, while appealing to
a wider audience.

Цели на проектот:

Тhe objectives of the project are threefold:

1. Приспособување на постдипломските студиски програми
на потребите на пазарот на труд во областа на информатичката технологија, ИТ безбедност, правото на приватност и заштита на личните податоци, е- бизнис, е-влада,
е-култура.
2. Подобрување на квалитетот на вториот циклус на студии
преку развој на соработка помеѓу универзитетите во Македонија и Полска, како и вклучување на практични иску-

1. To adjust postgraduate study offer to labour market needs in
the fields of IT law, IT security, right to privacy and personal
data protection, e-Business, e-Government, e-Culture.
2. To improve quality of the postgraduate education through
developed cooperation between universities from Macedonia
and Poland and also by including input and hands-on
experiences in these fields by the relevant regulatory agencies
in the field of personal data protection.

ства во овие области од страна на релевантните регулаторни тела во областа на заштитата на личните податоци.
3. Зголемување на флексибилноста, дигиталната интеграција
и диверзифицираната испорака на постдипломски образовни програми преку воведување на онлајн-настава /
учење и развој преку отворени образовни ресурси.
Проектот се имплементира во партнерски конзорциум помеѓу:

3. To improve flexibility, enhanced digital integration and
diversified delivery of the postgraduate education offer through
the introduction of online-teaching/learning and development
of open educational resources.

The Project is implemented in a partnership consortium of:

-

Универзитетот за информатички науки и технологии
„Св. Апостол Павле“ Охрид

-

University for Information science and technology “St.Paul
the Apostle” Ohrid

-

Дирекцијата за заштита на личните податоци Р.Македонија

-

Directorate for Personal Data Protection - R.Macedonia

-

Универзитетот Лоџ - Полска

-

University of Lodz - Poland

-

Генералниот инспекторат за заштита на личните податоци GIODO - Полска

-

Inspector General for Personal Data Protection GIODO Poland

-

Комисијата за заштита на личните податоци - Р. Бугарија

-

Commission for Personal Data Protection- Bulgaria

Проект
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Повеќе информации на:
Универзитет за информатички науки и технологии
„Св. Апостол Павле’’ Охрид
Адреса: Партизанска бб, 6000 Охрид, Р. Македонија
Телефон: +389 46 511 000
Факс: +389 46 511 567
E-маил: contact@uist.edu.mk
Веб: www.uist.edu.mk и www.ipp.edu.mk

More info on:
University of Information Science and Technology
‘’St. Paul the Apostle’’ Ohrid
Address: Partizanska bb, 6000 Ohrid, R. Macedonia
Telephone: +389 46 511 000
Fax: +389 46 511 567
Email: contact@uist.edu.mk
Web: www.uist.edu.mk and www.ipp.edu.mk

