
“Студирај сега, 
плаќај по 
вработување” на 
Бреинстер Некст 
колеџ



Бреинстер Некст колеџ –
основни факти
- Бреинстер Некст колеџот е акредитирана 
високообразовна институција во која се 
спроведуваат прв циклус студии и воедно 
прв применет ИТ колеџ во нашата држава. 

- Kолеџот нуди 3 годишни додипломски студии 
со 180 ЕКТС (европски кредит трансфер 
систем) кредити во областа на 
информатичките и дигиталните технологии. 

- По завршувањето на студиската програма, 
студентот се стекнува со диплома и 
соодветно академско звање – Дипломиран 
инженер (во назначена област). 



Што претставува моделот 
„Студирај сега, плаќај по 
вработување“?

• „Студирај сега, плаќај по вработување“ е 
флексибилен модел на финансирање на студии 
кој започнува по дипломирање или вработување 
на студентот и нуди флексибилност во однос на 
исплаќањето на школарината.

• Со тоа, овој проект, прв и единствен од ваков 
тип кај нас, им нуди шанса на сите матуранти 
и млади лица да се запишат на додипломски 
студии на Бреинстер Некст колеџот и да ги 
поминат 3 годишните студии без никакво 
финансиско оптоварување и со 0 денари 
дополнителни трошоци сé додека не дипломираат 
или не се вработат. 

• Едноставно: 0 денари на школарина и 0 денари 
за какви било дополнителни трошоци од типот 
на пријавување испити, набавка на книги до 
дипломирањето и вработувањето. 



Зошто „Студирај сега, 
плаќај по вработување“?
• Сметаме дека сите треба да имаат пристап до квалитетно 
образование без разлика на финанските можности. 

• 0 денари трошоци за време на тригодишните студии и 
исплаќање на школарината по вработување овозможува 
независност кај младите луѓе без грижа за финансиските 
трошоци.

• Веруваме во нашиот квалитет и квалитетот на нашите 
студенти кои ќе мора да поминат квалификационен тест за 
да ја искористат оваа можност.

• Мали групи (75 студенти годишно) што ќе овозможи 
индивидуален и менторски пристап на секој еден студент со 
цел зголемување на вработливоста на нашите студенти. 

• Нашиот основач Бреинстер во 2021 година вработи 350+ 
студенти кај 70+ партнери за вработување, мрежа која 
Бреинстер Некст колеџот ќе ја искористи за вработување на 
студентите.



Како до „Студирај сега, 
плаќај по вработување“?

• Сите заинтересирани кандидати ќе мора да го решат тестот 
за компетенции:

• Овој тест не го тестира претходното знаење туку 
способноста за решавање проблеми и критичко 
размислување бидејќи се фокусираме на потенцијалот на 
потенцијалните студенти.

• Тестот се наоѓа на електронска платформа
(https://generation.next.edu.mk/) која ја создадовме 
и истиот може да се реши во термин и од локација по 
избор на потенцијалните студенти. 

• Тестот за компетенции имаа вкупно 40 прашања кои 
треба да се решат во 30 минути. 

• По завршување на тестот, преку персонализиран процес 
на селекција, највисокорангираните ќе бидат повикани 
на onsite тест и/или интервју пред комисија, по што 
ќе следува објавување на финалните резултати. 

• Тестот ќе овозможи на кандидатите  со најголем 
потенција да ја искористат оваа поволност со цел 
обезбедување квалитетни контакти и networking уште за 
време на студирањето. 

https://generation.next.edu.mk/
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