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ПРИЈАВА  
за вклучување во активностите на проектот  

“Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“  
за академската 2017/2018 година 

 
Повикот за вклучување во активностите на проектот “Со поддршка за развој кон лични 
и колективни еднакви пристапи и можности“, дава можност на сите редовни матуранти 
Роми, студенти и дипломирани Роми/РОМАВЕРЗИТАС Алумни на додипломски студии 
од државните и приватните универзитети во Република Македонија да се пријават за 
вклучување во активностите на проектот. 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
ЗА МАТУРАНТИ ЗА СТУДЕНТИ ЗА ДИПЛОМИРАНИ ЛИЦА 

-да се Роми 
-да се редовни ученици во 
акредитирани средни 
училишта 
-да се ученици во четврта 
година 

-да се Роми 
-да се редовни студенти 
запишани на студиските 
програми на акредитирани 
државни или приватни 
универзитетите во  
Република Македонија во 
академската 2017/2018 
година 

-да се Роми 
-да се дипломирани лица на 
студиските програми на 
акредитирани државни или 
приватни универзитетите 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 
 

За да се пријавите да ги користите активностите на проектот “Со поддршка за развој 
кон лични и колективни еднакви пристапи и можности“ треба да прикачите: 
-скенирана лична карта 
-скенирана потврда за редовен ученик или студент  
-скенирано свидетелство од завршена четвртта година за студенти во прва година 
-скениран цел индекс во еден PDF документ и/или уверение за положени испити со 
сите положени предмети 

 

 

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИ КОИ ВЛИЈААТ НА СЕЛЕКЦИЈА 
-висина на среден просек на оцени 
-висина на месечни приходи на кандидатот/семејството 
-постоење на стипендиска поддршка 
-постоење на работен однос на кандидатот 
-постигнат процент на посетеност на активностите во кои учествуваше кандидатот во 
изминатиот проект 
-квалитетот на писмото за мотивација (најмалку 200 збора, а најмногу 350 збора) 
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ВЕ МОЛИМЕ ВО E-ROMAVERSITAS ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ 
АКТИВНОСТИТЕ КОИ ПЛАНИРАТЕ ДА ГИ КОРИСТИТЕ ИЛИ  

ПЛАНИРАТЕ ВО НИВ ДА УЧЕСТВУВАТЕ! 
НАПОМЕНА: Можност за предлагање на литература за набавка, модул од три или 
четири работилници за академски вештини и курс по странски јазици се можни 
активности само за студентите кои ќе ги изберат и користат сите три. 

 
I КОМПОНЕНТА: АКАДЕМСКИ РАЗВОЈ И ПОДДРШКА 

 

 МЕНТОРСТВО 
(Ова може да го изберат само студенти во прва година на студии) 
Менторството е поддршка на студентите Роми од прва година на студии, тие да го 
менаџираат нивното учење со цел да го искористат максимално нивниот потенцијал, да 
ги развиваат нивните вештини, подобрат нивните перформанси, способности и 
карактеристики.  
 

 ТУТОРСТВО 
(Ова може да го изберат сите студенти кои имаат потреба, особено студенти кои не 
успеале да положат одреден предмет/предмети, презапишале предмети и презапишале 
семестар) 
Туторството е дополнителна академска туторска помош за студентите Роми преку 
индивидуални часови на туторот и студентот за одреден/и предмети. Целта на 

 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ 
1. РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ НА E-ROMAVERSITAS кое се наоѓа на веб страната на 

Ромаверзитас www.romaversitas.org.mk  
линк од E-ROMAVERSITAS https://e.romaversitas.org.mk/login/register.php 

2. АКТИВИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ ПРОФИЛ ОД ПРИСТИГНАТА ПОРАКА НА МЕИЛ  
- проверете и во Junk/Spam 

3. НАЈАВЕТЕ СЕ НА Е-ПРОФИЛОТ 
4. ПОПОЛНЕТЕ ГИ СИТЕ КАТЕГОРИИ НА ПРАШАЊА 

-профилна слика 
-лични податоци 
-семејни податоци 
-податоци за образованието 
-банкарски податоци (незадолжителна категорија) 
-прикачување на документи 
-избор на активности  
(одете на уреди е-профил, кликнете на избор на активности и внимателно 
прочитајте и изберете активности кои планирате да ги користите) 
-прикачете писмо за мотивација 

5. ИЗРАЗЕТЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИЗЈАВИТЕ 

http://www.romaversitas.org.mk/
https://e.romaversitas.org.mk/login/register.php
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туторството е поуспешно совладување на наставните содржини и зголемување на 
можностите за успешно подготвување и полагање на одреден/и предмети/испити. 
 

 ПРЕДЛАГАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА 
(Да предлагат литература за набавка од Ромаверзитас ќе можат само студентите кои ќе 
изберат и модул од три или четири работилници и курс по англиски јазик) 
 

 КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА 
(Да користат литература можат сите матуранти, студенти и дипломирани лица) 

 
II КОМПОНЕНТА: ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 

 МОДУЛ ОД ТРИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ТЕХНИКИ ЗА АКАДЕМСКИ ВЕШТИНИ – 
ТЕХНИКИ ЗА УЧЕЊЕ, ТЕХНИКИ ЗА ПИШУВАЊЕ НА ЕСЕЈ и ТЕХИНИКИ ЗА 
МЕНАЏИРАЊЕ НА ВРЕМЕ 

(Ова може да го изберат само студенти во првите две години на студии, односно само 
студентите во прва година за студенти кои студираат на тригодишни студии. Овој модул 
од три работилници е задолжителен за студентите кои ќе сакат да предлагаат 
литература за набавка и да учествуваат на курс по англиски јазик) 
 

 МОДУЛ ОД ЧЕТИРИ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ТЕХНИКИ ЗА АКАДЕМСКИ ВЕШТИНИ – 
ТЕХНИКИ ЗА ПИШУВАЊЕ НА СЕМИНАРСКИ И ДИПЛОМСКИ ТРУД, ПОЛИТИЧКИ 
СИСТЕМ, КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИСКИ ВЕШТИНИ (С) 

(Ова може да го изберат РОМАВЕРЗИТАС Алумните и само студенти во последните две 
години на студии, односно само студентите во втора и трета година за студенти кои 
студираат на тригодишни студии. Овој модул од четири работилници е задолжителен 
за студентите кои ќе сакат да предлагаат литература за набавка и да учествуваат на 
курс по англиски јазик) 
 

 МОДУЛ ОД ДВЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ТЕХНИКИ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ ВЕШТИНИ – 
ОСНОВИ НА ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА и МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ 

(Ова може да го изберат РОМАВЕРЗИТАС Алумните и само студенти во последните две 
години на студии, односно само студентите во втора и трета година за студенти кои 
студираат на тригодишни студии) 
 

 ГРАНТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МИКРОИСТРАЖУВАЊЕ 
(За овој грант ќе може да се аплицира на посебен Повик кој ќе биде отворен во летниот 
семестар и во него ќе можат да аплицираат само студентите од последните две години 
на студии и дипломирани лица/РОМАВЕРЗИТАС Алумни, и лицата кои учествувале на 
модулот од две работилници за техники за истражувачка работа) 
 

 ГРАНТ ЗА ПРАКТИКАНСТВО 
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(За овој грант ќе може да се аплицира на посебен Повик кој ќе биде отворен во летниот 
семестар и во него ќе можат да аплицираат само студентите од последните две години 
на студии и дипломирани лица/РОМАВЕРЗИТАС Алумни, и  лицата кои учествувале на 
модулот од две работилници за техники за истражувачка работа) 
 

 КУРС ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК 
(Ова може да го изберат студентите во сите години на студии и дипломираните 
лица/РОМАВЕРЗИТАС Алумни. Доколку бројот на заинтересирани лица го надмине 
предвидениот број во проектот, тогаш ќе се врши селекција на пријавените студенти/РВ 
Алумни, согласно специфичните условите кои влијаат на селекција. За да се учествува на 
курс по Англиски јазик треба задолжително да се учествува на модулот од три или 
четири работилници)  
Курсевите по странски јазици имаат за цел да ги подобруваат вештините за странски 
јазици на студентите Роми/РОМАВЕРЗИТАС Алумни, да го зголемат нивниот пристап до 
информациите, нивното учество и искористеност на интернационалните програми и 
можности, како и да ги зголемат нивните можности за вработување и градење на 
кариера. 
 

 КУРС ПО КОМПЈУТЕРИ 
(Ова може да го изберат студентите во сите години на студии и дипломираните 
лица/РОМАВЕРЗИТАС Алумни. Доколку бројот на заинтересирани лица го надмине 
предвидениот број во проектот, тогаш ќе се врши селекција на пријавените студенти/РВ 
Алумни, согласно специфичните условите кои влијаат на селекција) 
Курсевите по компјутери имаат за цел да ги подобруваат вештините за работење со 
програмите на Microsoft Office (Microsoft Word, Excel и Power Point) на студентите 
Роми/РОМАВЕРЗИТАС Алумни, со цел да ги подобрат нивните перформанси во 
изработка на документи, во работа, обработка, приказ на податоци, во изработка на 
презентации, а во долг рок да ги зголемат нивните можности за вработување. 
 

III КОМПОНЕНТА: МЛАДИНСКИ УЧЕСТВО, ВОЛОНТЕРИЗАМ И АКТИВИЗАМ 
 

 РОМА ИНДЕКС АКТИВИЗАМ 
(Ова може да го изберат сите студенти и дипломирани лица/РОМАВЕРЗИТАС Алумни 
доколку се заинтересирани, но за вклучување во оваа активност ќе има посебен Повик) 
 

 СОСТАНОЦИ, ИНИЦИЈАТИВИ, ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ АКТИВНОСТИ НА 
РОМАВЕРЗИТАС 

(Ова може да го изберат сите матуранти, студенти и дипломирани лица/РОМАВЕРЗИТАС 
Алумни. Всушност, тие ќе имаат можност да се самоорганизираат, подготват програма 
за работа и реализираат активности. Сите што ќе го изберат ова и притоа ќе ги исполнат 
сите дополнителни критериуми кои ќе бидат дополнително објавени, ќе имаат можност 
да добијат препораки за нивните потреби, вклучително препорака/референтно писмо за 
стипендија) 
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IV КОМПОНЕНТА: РОМСКИ ИДЕНТИТЕТ 
 

 КРАТОК КУРС ЗА РОМСКА ИСТОРИЈА, РОМСКИ ЈАЗИК И РОМСКО ДВИЖЕЊЕ 
(Ова може да го изберат сите студенти и дипломирани лица/РОМАВЕРЗИТАС Алумни) 

 
V КОМПОНЕНТА: ВКЛУЧУВАЊЕ НА МАТУРАНТИ ВО ВИСОКОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Доколку бројот на заинтересирани лица за вклучување во професионално ориентирање 
и кариерно планирање го надмине предвидениот број на матуранти Роми во проектот, 
тогаш ќе се врши селекција на пријавените матуранти, согласно специфичните условите 
кои влијаат на селекција 
 

 ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 
(Ова може да го изберат само матуранти во четврта година) 
 

 КАРИЕРНО ПЛАНИРАЊЕ 
(Ова може да го изберат само матуранти во четврта година) 
 

 ИНФОРМИРАЊЕ И МОТИВИРАЊЕ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ФАКУЛТЕТ 
(Ова може да го изберат само матуранти во четврта година) 

 


