Стручното оспособување и усовршување за родот авијација е со времетраење од осумнаесет
месеци. За прием може да се пријават кандидати кои ги исполнуваат општите и посебните услови,
и тоа:
ОПШТИ УСЛОВИ
-

да се државјани на Република Македонија;
да имаат завршено прв циклус на студии, односно стекнати најмалку 180 кредити според
ЕКТС (според студиска програма) или завршен VII/1 степен;
да не се постари од 28 (дваесет и осум) години на денот на објавување на Конкурсот;
да се психофизички способни (што го утврдува воено-лекарска комисија).

ПОСЕБНИ УСЛОВИ:
-

да не им е изречена мерка на безбедносна забрана за вршење професија, дејност или
должност;
да ги исполнуваат безбедносните критериуми предвидени со Законот за класифицирани
информации, што го утврдува надлежен орган во Министерството за одбрана.
Право на учество на Конкурсот имаат и кандидатите државјани на Република Македонија
кои првиот циклус на студии го завршиле во странство.
Кандидатите државјани на Република Македонија кои првиот циклус на студии го
завршиле во странство треба да достават документ за нострификација на дипломата
добиена во странство, издаден од надлежно министерство.

КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР И ЗАПИШУВАЊЕ
При изборот за запишување на кандидатите на стручно оспособување и усовршување на
кандидати со завршен прв циклус на студии за офицери од родот авијација за потребите на
Министерството и на Армијата покрај општите и посебните услови, при почетното рангирање, ќе
се земе предвид општиот успех на кандидатите од првиот циклус на студии и проверката на
физичката подготвеност.
При приемот на лица за стручно оспособување и усовршување со завршен прв циклус на студии за
потребите на Министерството и на Армијата, ќе се почитува принципот на соодветна и правична
застапеност на заедниците.
По завршеното почетно рангирање, кандидатите ќе бидат упатени на понатамошна селекција.
Натамошната селекција се состои од селективни проверки и тоа:
-

проверка на познавање англиски јазик (освоени минимум 70 поени по American language
course placement test – ALCPT тест);
проверка-селекција на земја;
посебна здравствена способност, што го утврдува надлежна лекарска комисија за
воздухопловен персонал;
проверка-селекција во воздух.

Сите селективни проверки имаат елиминаторен карактер. Кандидатот кој нема да помине на една
селективна проверка го губи правото да учествува на следните проверки, а со тоа го губи и
статусот на кандидат.
ШКОЛУВАЊЕ, ПРАВА И ОБВРСКИ НА СТУДЕНТИТЕ
Кандидатите кои се примени на Конкурсот за стручно оспособување и усовршување за родот
авијација на Академијата за потребите на Министерството и на Армијата се стекнуваат со статус на
слушател.
Посебните права и обврски на слушателите за офицери од родот авијација за потребите на
Министерството и на Армијата ќе бидат уредени со договор.
По завршување на стручното оспособување и усовршување, слушателите согласно закон се
произведуваат во соодветниот чин од родот авијација и се примаат на служба во Министерството
и во Армијата.

