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STUDY PROGRAMME 
 
INFORMATION AND NETWORK SECURITY,
PRIVACY AND DATA PROTECTION  
 
 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. 
   
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.  
 
 

This leaflet 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 
 

More info on: 
 

www.ipp.edu.mk  I   www.uist.edu.mk   



ABOUT THE PROJECT  
 
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/cyber-security,
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. 
 
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.   
 
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 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. 
 
Тhe objectives of the project are threefold:  
 
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 
 
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 

University for Information
science and technology
"St.Paul the Apostle"  Ohrid 
 
 
Directorate for Personal Data
Protection - R.Macedonia 
 
 
University of Lodz - Poland 
 
 
Inspector General for Personal
Data Protection GIODO -
Poland 
 
 
Commission for Personal Data
Protection- Bulgaria 
 
 

The Project is implemented in a
partnership consortium of :



 
 
ИНОВАТИВНА
ПОСТДИПЛОМСКА
ПРОГРАМА :
ЗАДОВОЛУВАЊЕ  НА
ПАЗАРНИТЕ  ПОТРЕБИ  И
ВОВЕДУВАЊЕ
ПИОНЕРСКИ  НАЧИН  НА
РАЗМИСЛУВАЊЕ  
 

Соработка за иновации и
размена на практични искуства 
Стратешки партнерства

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

Студиската  програма  Информатичка  и мрежна
 безбедност,  приватност  и  заштита на  податоци
е двегодишна мастер 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. 
 
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. 
 

Овој  флаер  е  изработен  во  рамки  на  проектот
"Иновативна  постдипломска  програма  :  
задоволување  на  пазарните  потреби  и

воведување  пионерски  начини  на  
размислување" финансиран  од  Европската

Унија  преку  Ерасмус  + програмата. Ставовите
и  мислењата  наведени  во  овој  флаер  во

ниеден  случај  не  ги  пренесуваат  ставовите  на
Европската  Унијa.

Повеќе  информации  на: 
 

www.ipp.edu.mk  I   www.uist.edu.mk   



ЗА  ПРОЕКТОТ  
 
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 .  

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  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 .  
 
Цели  на  проектот:  
 
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    
искуства  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 .  

Универзитетот  за  информатички
науки  и  технологии  „Св. Апостол
Павле„ Охрид  
 
 
 
 
Дирекцијата  за  заштита  на
личните  податоци  - Р.Македонија  
 
 
 
Универзитетот  Лоџ  - Полска  
 
 
Генералниот  инспекторат  за
заштита  на  личните
податоци  GIODO - Полска  
 
 
Комисијата  за  заштита  на  личните
податоци  - Р.Бугарија  
 
 

Проектот  се  имплементира  во    партнерски
конзорциум  помеѓу:


