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По повод 5 години од постоењето на Creative Hub, 

односно од почетокот на првата група на Академијата за 
графички дизајн, одлучивме да направиме анализа која се 
надеваме дека ќе Ви помогне на сите Вас кои 

размислувате дали оваа професија е Вашиот иден избор.

Повеќе информации за Академија за графички дизајн на https://creativehub.mk/graphic-design/


https://creativehub.mk/graphic-design/


Во ова истражување направивме скрининг на 300 поранешни студенти на 
Академијата за графички дизајн, и ги анализиравме следните сегменти:

 Образование

 Работно искуство пред да се запишат на Академијата

 Колку од нив биле во средно школо додека студирале на Академијата, а 
колку студенти на Факултет? 



 Колку од нив се вработени или невработени

 Која им била мотивацијата за да запишат Академија за графички дизајн?

 Зошто го избрале Creative Hub? 

 Колку од нив се вработиле по завршувањето на Академијата и на кои 
работни позиции?

 Колку од нив не ја промениле кариерата?

 Колку од нив започнале како фриленсери

 На која позиција се денес во кариерата?

 Колку од студентите стигнале до позиција на арт директор?

 Како Академијата им помогнала да направат транзиција во кариерата?

 Во кои компании работат денес нашите поранешни студенти? 

 Колку од студентите се вработиле во топ 5 маркетинг агенции?  

 Колку од студентите со ЕУ дипломата од Creative Hub продолжиле на 
странски Универзитети?

Резултатите од скринингот Ви ги презентираме во прилог.

Овој документ е авторско право на Креативе Хуб ДООЕЛ и не е дозволено умножување или користење на податоците без 
согласност од Креативе Хуб ДООЕЛ.
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Првото прашање на кое сакавме да дадеме одговор е:

Kаков е соодносот на мажи и жени кои избрале да бидат дел од Академијата за 
графички дизајн.

Извор: Датабаза на Creative Hub

Бидејќи најчесто добиваме прашања дали можам да научам графички дизајн ако немам никакви 
предзнаења, направивме истражување колку од студенитите имале основни предзнаења, а колку 
се запишале без предзнаења.



Од она што го утврдивме само 9% од студентите имале претходни основни познавања од 
Фотошоп, Илустратор, а дел пријавиле и дека имале талент за цртање. 


Извор: Датабаза на Creative Hub

https://creativehub.mk/graphic-design/
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Академијата за графички дизајн за разлика од другите Академии, е најчесто прв избор и на 
средношколци и на студенти на Факултет. 



На прашањето зошто се одлучиле да изучуваат графички дизајн додека се во средно школо, 
испитаниците одговориле дека причината е што секогаш се чуствувале креативно и сакаат да го 
искористат времето за да стекнат плус вештини за да работат како фриленсери, а дел од нив 
изјавиле и дека сакаат дизајнот да биде нивна следна професија.



Поради тоа што размислуваат да се запишат во странство на Факултет, потребен им е 
дополнителен ЕУ сертификат покрај дипломата од средно за да бидат добро рангирани при 
упис на Факултет.

Изложба на студенти 2019 година  

Извор: Архива на Creative Hub
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Извор: Датабаза на Creative Hub

Која била причината за да изберат Академија, е следното прашање на кое се обидовме да дадеме 
одговор. 



Најголем број избираат Академија за графички дизајн поради тоа што оваа професија може да носи 
дополнителна заработувачка, и можат да работат како фриленсери. 

Остатокот од студентите сакаат да променат работа и да ја изразат креативноста во себе.

https://creativehub.mk/graphic-design/
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На Академијата за графички дизајн студентите можат да се стекнат со Европски признаена 
диплома или со CPD сертификат.



Од податоците што ги добивме студенти кои го искористиле Европскиот сертификат со ЕКТС 
кредити и го продолжиле студирањето на следните Универзитети во Европа: 


Извор: Датабаза на Creative Hub

Слика: Тамара Чуриќ

Креатив Хаб е ексклузивен партнер на најпрестижната школа за дизајн во светот “Miami Ad 
School” со седиште во Берлин. 

Особено сме горди на нашиот студент Тамара Чуриќ која беше дел од првата група на Академијата 
за графички дизајн во 2018 година. 



Тамара студираше на Академијата додека беше во средно школо, потоа преку нас продолжи на 
“Miami Ad School” во Берлин, а денес работи во маркетинг агенцијата “Alma” со седиште во Мајами 
како Арт Директор.

Miami Ad School - Berlin

Започна Академија за Графички дизајн

Art Director

https://creativehub.mk/graphic-design/
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Најголем број од студентите кои се запишале на Академијата биле дипломирани економисти, потоа 
следи дипломиран правник и дипломиран филолог, а веднаш зад нив се и архитектите.

Дополнително нѐ интересираше дали на студентите кои биле запишани во средно им помогнала 
дипломата и портфолиото од Академијата за графички дизајн и адвертајзинг при упис 

на Факултет.

Од факултетите кои доделиле стипендии ги издвојуваме ФОН и Европски Универзитет.

Каква образовна позадина имале студентите кои се запишале на Академијата? 

Извор: Датабаза на Creative Hub

cтуденти кои биле во средно добиле стипендија на факултет со 
приложено портфолио и диплома.

https://creativehub.mk/graphic-design/
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Какво работно искуство имале студентите кои веќе биле во работен однос пред 
да се запишат на Академијата?

Интересен е фактот дека голем број маркетери се запишуваат на Академија за графички дизајн, а 
како причина навеле за самите да научат како да ги прават дизајните.



Веднаш зад нив се лица кои работат во банка, кои како причина навеле дека сакаат да променат 
работа и да работат нешто со флексибилно работно време. 



Голем број архитекти ја изучуваат оваа Академија како дополнителна вештина, а дел од нив навеле 
дека не се задоволни со досегашните плати и можности за раст во нивната професија. 



Во оваа група можат да се забележат и лица кои имаат сопствен бизнис, а сакаат да стекнат 
вештини за да можат самите на почеток да си ги изработуваат дизајните.

Извор: Датабаза на Creative Hub

Од студентите кои завршиле на Академијата за графички дизајн, 

по завршувањето се запишале и на Академија за дигитален маркетинг.

Сите студенти кои по завршувањето на Академијата за графички дизајн продолжиле и на 
Академија за дигитален маркетинг добиле 15% попуст од Creative Hub за упис на втора Академија. 

33%

https://creativehub.mk/graphic-design/
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Што по завршувањето на Академијата за графички дизајн и адвертајзинг? 

Особено сме горди на фактот дека дури 7% од студентите веднаш по завршувањето на 
Академијата започнале со пракса во Creative Hub. 



Нашиот графички дизајнер Сандра Наумчева е и наш поранешен студент, на што сме особено 
горди.

Слика: Сандра Наумчева

Започна Академија за Графички дизајн

Студент

Graphic Designer

Извор: Датабаза на Creative Hub

Целта на студентите кои ја гледаат својата иднина како арт директори е по завршувањето на 
Академијата да го стекнат искуството во некоја од водечките маркетинг агенции кај нас како 
Публицис, Меккен Скопје, Футура 2/2, Пиксел, Прогресива и други. 



Дури 13% од студентите кои завршиле на нашата Академија денес работат во топ 5 маркетинг 
агенции во земјата. 



https://creativehub.mk/graphic-design/
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35% од студентите не ја промениле кариерата, односно ги користат стекнатите вештини за да 
работат како фриленс дизајнери во слободно време за плус заработка. 



Најчеста платформа која ја користат како фриленсери е                             .  



Интересен факт беше дека голем број од студентите започнале како графички дизајнери, но 
денес работат како дигитални маркетинг менаџери. 



Дополнително истражувањето покажа дека:



од студентите започнале работа како графички дизајнери, но потоа 
добиле промоција во дигитален маркетинг менаџер. 25%

Најчест кариерен пат на студентите на Академијата за графички дизајн:

веднаш по завршувањето на Академијата започнал работа како 
графички дизајнер

после 3 години добил промоција во арт директор

веднаш по завршувањето на Академијата започнал работа како 
графички дизајнер 

запишал Академија за дигитален маркетинг 

денес работи како дигитален маркетер или дигитален 
маркетинг менаџер 

https://creativehub.mk/graphic-design/
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не променил работа 

заработува како фриленсер ( изработува логоа за 
клиенти или пак работи на upwork) 

од студентите на Академијата за графички дизајн 

имаат профил на фриленс платформата                    
.

45%

Издвоивме 28 компании во кои се вработиле студентите по завршувањето на Академијата за 
графички дизајн и адвертајзинг:
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На какви позиции работат студентите по завршувањето на Академијата ? 

Извор: Датабаза на Creative Hub
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На Академијата се изучуваат 12 предмети и тоа:

1 Introducton to Graphic Design

2 Font Basics and Extensis

Suitecase

4 Adobe Photoshop

5 Adobe Illustrator

6 Typography and Font Creation

7 Adobe InDesign

8 Print Materials Production

9 Advertising

10 Setting up portfolio on Behance 

11
 Tips & Tricks of becoming freelancer

12
 Photography ( застуденти на ЕУ програмата) 

За повеќе информации околу Академијата и можностите за плаќање, контактирајте нѐ на 071 214 849.

Предавачкиот тим го сочинуваат 3 професионалци кои го достигнале највисокото 
ниво во нивната професија:

 Маја Цветковска, Adobe Certified Expert, Adobe Certified Photoshop Lecturer, 

Adobe Certified Illustrator Lecturer, 25 години искуство во работа со дизајн и графика, 

15 години работно искуство како предавач на повеќе Академи

 Владимир Лазороски, , арт директор во Saatchi & Saatchi
 Мартин Трајановски, моден фотограф.

На фотографијата, од лево кон десно:

Маја Цветковска, Мартин Трајановски, Владимир Лазороски

Дипломи:

Покрај Европската диплома студентите на Забрзаната (Fast-track) програма се 
стекнуваат и со CPD диплома. CPD е најстарата акредитациона институција во 
Велика Британија која ја акредитираше Академијата за графички дизајн на 
Creative Hub. 

https://creativehub.mk/graphic-design/


ви благодариме!
Канцеларија Скопје:


ул. Рајко Жинзифов бр.20/1
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