
ФИНКИ, ФЕИТ или друг факултет од областа на информациските технологии (ИТ)
и компјутерското инженерство - 4 стипендии
ФЕИТ или друг факултет од областа на електротехниката и електрониката
(насоки: компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика,
компјутерско хардверско инженерство и електроника, компјутерски технологии
и инженерство и сл.) - 2 стипендии
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ - 2 стипендии

да сте ги положиле сите испити во прва односно втора година и да сте
постигнале најмалку 8,00 просечен успех во студирањето,
активно да сте учествувале во вонучилишни активности,
да имате афинитет за развивање на сопствените деловни вештини и
да сакате да оставите печат со својата кариера во светот на бизнисот.

Да сте редовно запишани во II (втора) или III (трета) година на:

Во текот на досегашното образование да сте постигнале одлични резултати и тоа:

ПОВИК ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ
НА 8 СТУДЕНТКИ/И 

Кои се условите за пријавувањe:

Како да се пријавите?

Пополнете го образецот поставен на  следниов линк:

Програмата за стипендирање на Талент Бизнис Инкубатор Степ-ап е наменета
за млади бизнис таленти.  Преку програмата покрај натпросечната стипендија
овозможуваме развој на деловните и меки вештини, менторирање и кариерно

советување, обезбедена пракса и пристојна работа кај стипендиторот по
завршување на студиите со потенцијал за прогресивна кариера. 

 
За оваа четврта генерација, стипендиите ги обезбедува Вортекс- Ед 

 (WWW.VED.MK) и Монолит Груп (MONOLITGROUPMK.COM). 

 кликни

https://ved.mk/wordpress/
https://monolitgroupmk.com/en/
https://forms.gle/YrVEwDhC81PNEbS57
https://forms.gle/YrVEwDhC81PNEbS57


Редовно да ја следите наставата, да ги полагате испитите и
студиската година да ја завршите во предвидениот рок и
со просек не помал од 8,00.
Да извршувате практична работа кај Стипендиторот, во времетраење
од најмалку 1 (еден) месец во годината.
Да не преминете на друг факултет или студиска насока без
согласност од Стипендиторот.
Да изготвите дипломска работа, во функција и во договор 
со Стипендиторот.
Редовно да учествувате во обуките од Програмата за развој 
на стипендисти на Степ-ап.
По или непосредно пред дипломирањето да бидете достапни
за вработување во согласност со потребите на Стипендиторот.

Натпросечна месечна стипендија во текот на студирањето во
износ од 7.400,00 денари;
Сет на обуки за развој на вашите деловни и меки вештини;
Менторирање и кариерно советување во текот на
стипендирањето;
Обезбедена практична работа и вклучување во работните
активности на компанијата;
Стручна поддршка во текот на студирањето;
Вработување и пристојна работа по завршување на студиите;
Професионална промоција и прогресивна кариера.
Станувате дел од Степ-ап Талент Алумни Клуб;

Што добивате доколку бидете избрани:

Вашите обврски како стипендисти:

Проверете дали вашето прашање е одговорено во одделот „Најчести
прашања и одговори (Frequently Asked Questions)“ на
www.stepup.com.mk или
Пишете ни: stipendiranje@stepup.com.mk
Следете не на: 
Talent Business Incubator Step Up

Имате прашања?

Talent Business Incubator Step Up

https://www.facebook.com/stepupmk
https://www.linkedin.com/company/talent-business-incubator-step-up/

