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Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” во рамки на проектот 

“Ромаверзитас - академска и друга поддршка на студенти Роми во 

Македонија“ објавува повик за учество на четири студенти Роми во 

студиска посета во Р.Бугарија. Проектот е целосно поддржан од страна 

на Ромскиот Образовен Фонд, Будимпешта. 

 

Опис за студиската посета 
 

Целта  на студиската посета во Р.Бугарија е да се разменат 

информации, практики и искуства од имплементацијата на проектот 

РОМАВЕРЗИТАС, помеѓу Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ од 

Р.Македонија и „РОМА ВЕРСИТАС“ од Р.Бугарија. 

 

Студиската посета ќе се одржи во Софија, Р.Бугарија од 03 до 05 Март 

2017.  

 

Услови за пријавување 
 

Заинтересираните студенти за учество во студиската посета треба да ги 

исполнат следните услови: 

 да се активни корисници на активностите на проектот: 

Ромаверзитас - академска и друга поддршка на студенти Роми во 

Македонија; 

 да се редовни студенти Роми на додипломски студии на државни 

или приватни универзитети во Република Македонија; 

 да се студенти во последните две години на студирање; 

 да имаат вклученост во активности поврзани со придонес за 

ромската заедница. 

 

Документи за пријавување 
 

Заинтересираните студенти за учество во студиската посета треба 

треба да ги достават следниве документи: 

 потврда за редовен студент; 

 кратка биографија, во europass формат; 

 листа со активности, во која ќе се опише вклученоста во 

активности поврзани со придонес за ромската заедница, листата 

да содржи наслов на активностите, кратка содржина за секоја 

активност, временски период, место на имплементација и 

организатор на активностите. 
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Начин и краен рок за пријавување 
 

Документите за пријавување треба да се достават по електронски пат 

на е-маил адресата office@romaversitas.org.mk, најдоцна до 27 

февруари 2017 година. 

 

Селекција на кандидатите 
 

Селекцијата на подобните кандидати за учество на студиската посета во 

Р.Бугарија, ќе ја вршат членовите на Извршниот Одбор на Здружението 

на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“. 

 

Критериуми при процесот на селекција се: 

 исполнувањето на критериумите на повикот 

 квалитетот на кратката биографија и листата со активности 

 

Во процесот на селекција ќе се земе во предвид половата и 

територијалната застапеност. 

 

Дополнителни информации за повикот за студенти за учество на 

студиска посета во Р.Бугарија можете да добиете во просториите на 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел: 076/225-

568, секој работен ден од 09.00 до 17.00 часот или на електронски пат на 

е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk.  
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