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ПОВИК 
за вклучување во активностите на проектот 

“Ромаверзитас - Со поддршка за развој кон лични и колективни еднакви пристапи и  
можности“ 

за академската 2018/2019 година 
 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ објавува Повик за студенти и 
дипломирани Роми, како и Алумни на Ромаверзитас, кои се на постдипломски студии во 
државните и приватните универзитети во Република Македонија да се пријават за 
вклучување во активностите на проектот “Ромаверзитас - Со поддршка за развој кон 
лични и колективни еднакви пристапи и можности“. 
 

Цели на проектот 
 

 Да се зголеми вклученоста и квалитетот на вклученост на матурантите Роми на 
додипломски студии во универзитетите во Република Македонија; 

 Да се поддржат студентите Роми на додипломски студии за нивна одржливост во 
нивните студии, премин во следен семестар, академски постигнувања и навремено 
дипломирање; 

 Да се поддржи личниот и професионалниот развој на студентите Роми на 
додипломски и постдипломски студии, и алумните на Ромаверзитас; 

 Да се поттикне и поддржи формирање на мрежа на млади Роми, како и нивно учество, 
волонтеризам и активизам во општеството; 

 Да се поттикне и поддржи зајакнување на ромскиот идентитет и Ромаверзитас 
заедницата. 

 
Активности на проектот 

 

I. АКАДЕМСКИ РАЗВОЈ И ПОДДРШКА 

1. МЕНТОРСТВО 2. ТУТОРСТВО 3. БИБЛИОТЕКА 

II. ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

1. КУРС ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 2. КУРС ПО КОМПЈУТЕРСКА ЕДУКАЦИЈА 

3. ПРАКТИКАНСТВО 

4. МОДУЛ ОД ТРИ РАБОТИЛНИЦИ 
-Техники за менаџирање на време 
-Техники за учење 
-Техники за пишување есеј 

5. МОДУЛ ОД ЧЕТИРИ РАБОТИЛНИЦИ 
-Локалната самоуправа во РМ 
-Емоционална интелигенција 
-Комуникациски вештини  
-Техники за пишување на труд 

III. УЧЕСТВО, ВОЛОНТЕРИЗАМ И АКТИВИЗАМ 

1. СОСТАНОЦИ 2. ИНИЦИЈАТИВИ 3. СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

IV. РОМСКИ ИДЕНТИТЕТ 

1. Краток курс по ромски јазик, култура и историја 
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УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ 

ЗА СТУДЕНТИ ЗА ДИПЛОМИРАНИ ЛИЦА 

-да се Роми; 
-да се редовни студенти запишани на 
студиските програми на акредитирани 
државни или приватни универзитети во  
Република Македонија, во академската 
2018/2019 година. 

-да се Роми; 
-да се дипломирани лица на студиските 
програми на акредитирани државни или 
приватни универзитети. 
 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ* 

ЗА СТУДЕНТИ ЗА ДИПЛОМИРАНИ ЛИЦА 

1. Скенирана потврда за редовен студент; 
2. Скенирано уверение за положени 

испити; 
3. Скениран индекс; 
4. Скенирано свидетелство за завршена 

четврта година (само за студенти во 
прва година на студии); 

5. Изјава за согласност на корисникот** 

1. Скенирана диплома за завршено 
формално образование; 

2. Изјава за согласност на корисникот**  

**Изјавата за согласност на корисникот  можете да ја најдете во   
е-ромаверзитас. 

*Потребните документи соодветно се прикачуваат во делот „Прикачувања“ во 
е-ромаверзитас. 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА НОВИ КОРИСНИЦИ 

Пријавувањето на Повикот за вклучување во активностите на проектот е на следниот 
начин: 
1.РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-РОМАВЕРЗИТАС 
-Регистрирајте се на е-платформата „E-ROMAVERSITAS“ која се наоѓа на веб страницата 
на Ромаверзитас  http://www.romaversitas.org.mk/  
(линк од E-ROMAVERSITAS регистрација 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 
(линк од E-ROMAVERSITAS најава https://e.romaversitas.org.mk/login/index.php ) 
4.КЛИКНЕТЕ НА „УРЕДИ е-ПРОФИЛ“ и одговорете ги следните категории на прашања и 
прикачете ги потребните документи: 
-Лични податоци 
-Податоци за образованието 
- Прикачувања 
- Избор на активности 2018/19 
 

http://www.romaversitas.org.mk/
https://e.romaversitas.org.mk/login/register.php
https://e.romaversitas.org.mk/login/index.php
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НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИ КОРИСНИЦИ 

Пријавувањето на Повикот за вклучување во активностите на проектот е на следниот 
начин: 
1.НАЈАВЕТЕ СЕ НА ВАШИОТ Е-ПРОФИЛ ВО Е-РОМАВЕРЗИТАС  
(линк од E-ROMAVERSITAS најава https://e.romaversitas.org.mk/login/index.php ) 
*Доколку не ја паметите лозинката кликнете на „Заборавена лозинка“ и следете ги 
упатствата. 
2.КЛИКНЕТЕ НА „УРЕДИ е-ПРОФИЛ“ и  проверете ги Вашите претходно внесени 
податоци во следните категории на прашања: 
-Лични податоци; 
-Податоци за образованието 
- Прикачувања  
- Избор на активности 2018/19 

НАЧИН НА ПРИЈАВУВАЊЕ НА АЛУМНИСТИ 

Пријавувањето на Повикот за вклучување во активностите на проектот е на следниот 
начин: 
1.РЕГИСТРАЦИЈА НА Е-РОМАВЕРЗИТАС  
-Регистрирајте се на е-платформата „E-ROMAVERSITAS“ која се наоѓа на веб страницата 
на Ромаверзитас  http://www.romaversitas.org.mk/  
(линк од E-ROMAVERSITAS регистрација https://e.romaversitas.org.mk/login/register.php  ) 
2.АКТИВИРАЈТЕ ГО ВАШИОТ ПРОФИЛ ОД ПРИСТИГНАТА ПОРАКА НА МЕИЛ  
-Проверете и во Junk/Spam 

*ДОКОЛКУ ВЕЌЕ ИМАТЕ ПОСТОЕЧКИ Е- ПРОФИЛ ВО Е-РОМАВЕРЗИТАС, САМО НАЈАВЕТЕ СЕ 
3.НАЈАВЕТЕ СЕ НА Е-ПРОФИЛОТ (линк од E-ROMAVERSITAS најава 
https://e.romaversitas.org.mk/login/index.php ) 
4.КЛИКНЕТЕ НА „УРЕДИ е-ПРОФИЛ“ и одговорете ги следните категории на прашања и 
прикачете ги потребните документи: 
-Лични податоци 
-Податоци за образованието 
-Прикачувања 
-Податоци за работен статус 
-Податоци за Ромаверзитас 
-Избор на активности 2018/19 

НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ НА ПРОЕКТОТ 

Селекција на пријавените кандидати на Повикот за вклучување во активностите на 
проектот ќе биде направена врз основа на следните основни критериуми: 

 Исполнување на условите за пријавување; 
 Комплетноста на пријавување; 
 Мотивираноста за вклучување во активностите на проектот. 

https://e.romaversitas.org.mk/login/index.php
http://www.romaversitas.org.mk/
https://e.romaversitas.org.mk/login/register.php
https://e.romaversitas.org.mk/login/index.php
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КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА ПОВИКОТ 25 октомври 2018г. 
 

 

 

Доколку за одредена активност на проектот бројот на пријавени кандидати го надмине 
бројот на планирани учесници, тогаш селекцијата на учесници за тие активности ќе биде 
направена врз основа на следните критериуми: 

 Висина на среден просек на оцени; 
 Висина на месечни приходи; 
 Постоење на стипендиска поддршка; 
 Постоење на работен однос на кандидатот; 
 Постигнат процент на посетеност на активностите во кои учествуваше 

кандидатот во академската 2017/18 (за поранешни корисници) 
 Изборот на модул од три или четири работилници и курс по ромски јазик, 

култура и историја ќе се сметаат за предност во селекцијата на учесници за курс 
по странски јазици, курс по компјутерска едукација, практиканство, Рома Индекс 
активизам и предлагање на литература. 

ВАЖНА НАПОМЕНА 

Здружението на граѓани Ромаверзитас во текот на  академската 2018/19 година ќе 
издава Препораки/Референтни писма само на корисниците на активностите на 
проектот.  
Услови за издавање на Препорака/Референтно писмо за потребите за аплицирање за 
Програмата за стипендирање на Ромскиот образовен фонд (РЕФ) за академската 
2019/2020 ќе бидат: 
-да сте корисник на активностите на проектот; 
-да сте реализирале минимум 50 волонтерски часа за волонтерска работа во 
Ромаверзитас за период од ноември 2018 до март 2019 (за подетален опис на 
политиката за волонтерска работа, ќе бидат објавени дополнителни информации). 

Во текот на академската 2018/19 година во селекцијата на учесници за Рома Индекс тим 
и Практиканство ќе се земат во предвид освоените проценти на кандидатите од 
нивното учество на долунаведените активности: 

1.Учество на три или четири работилници – 4% 
2.Претставник на студенти корисници на проектот – 2% 
3.Учество на состаноци на студенти, еден состанок по 0.5% 
4.Учество на настани/иницијативи кои се организирани од Ромаверзитас,   
еден настан по 1% 
5.Учество на курс по ромски јазик, култура и историја – 2% 
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Краток опис на проектните активности 
 
I КОМПОНЕНТА: АКАДЕМСКИ РАЗВОЈ И ПОДДРШКА 
 

МЕНТОРСТВО (Оваа активност можат да ја изберат само студенти Роми во прва година 
на студии)  
Менторството претставува можност за студентите Роми кои се во прва година од 
своите студии да соработуваат и бидат менторирани од страна на ментор кој ќе ги 
подучува, насочува, советува, охрабрува, мотивира и го поддржува развојот на нивните 
знаења, вештини и способности за реализирање на нивните лични, академски и 
кариерни цели. 
 

ТУТОРСТВО (Оваа активност можат да ја изберат сите студенти Роми кои имаат 
потреба, особено студенти кои не успеале да положат одреден предмет/предмети, 
презапишале предмети и презапишале семестар)  
Туторството е дополнителна академска помош за студентите Роми преку индивидуални 
часови на туторот и студентот за одреден/и предмети. Целта на туторството е 
поуспешно совладување на наставните содржини и зголемување на можностите за 
успешно подготвување и полагање на одреден/и предмети/испити. 
 

ПРЕДЛАГАЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА (Оваа активност можат да ја изберат сите студенти Роми 
и Ромаверзитас Алумнисти. Предлагање на литература претставува можност за 
предлагање на учебник и/или учебно помагало. 
 

КОРИСТЕЊЕ НА ЛИТЕРАТУРА (Библиотеката можат да ја користат сите студенти Роми  
од сите студиски години и Ромаверзитас Алумнисти.)  
Користење на литература претставува можност за користење на литературата на 
Ромаверзитас, односно набавените учебници и учебни помагала. 
 

Изборот на најдобри студенти во прва, втора, трета и последна учебна година за 
академската 2017/18 година ќе се однесува на корисниците на проектот во академската 
2017/18 година. Во изборот на најдобри студенти ќе се земат во предвид освоените 
проценти на корисниците од нивното учество на долунаведените активности: 

1.Учество на три или четири работилници – 4% 
2.Спроведено практиканство – 2% 
3.Учество во Рома Индекс тим – 2% 
4.Претставник на студенти корисници на проектот – 2% 
5.Учество на состаноци на студенти, еден состанок по 0.5% 
6.Учество на настани/иницијативи кои се организирани од Ромаверзитас,  
еден настан по 1% 
7.Учество на курс по ромски јазик, култура и историја – 2% 
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II КОМПОНЕНТА: ЛИЧЕН И ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 
 

МОДУЛ ОД ТРИ РАБОТИЛНИЦИ (Оваа активност можат да ја изберат само студенти 
Роми во првите две години на студии, односно само студентите во прва година кои се 
на тригодишни студии. Исто така, во овие работилници можат да учествуваат и 
студенти Роми на додипломски студии кои претходно не посетиле некоја од 
предвидените три работилници.)  
Модулот од три работилници опфаќа „Работилница за менаџирање на време“, 
„Работилница за техники за учење“  и „Работилница за техники за пишување на есеј“. 
(Изборот на модул од три работилници ќе се смета за предност во селекцијата на 
учесници за курс по странски јазици, курс по компјутерска едукација, практиканство, 
Рома Индекс активизам и предлагање на литература) 
 

МОДУЛ ОД ЧЕТИРИ РАБОТИЛНИЦИ (Оваа активност  можат да ја изберат само студенти 
Роми во последните две години на студии на додипломски студии и Ромаверзитас 
Алумнисти Роми, односно само студентите во втора и трета година за студенти кои 
студираат на тригодишни студии. Исто така, на овие работилници можат да учествуваат 
и студенти Роми на додипломски студии кои претходно не посетиле некоја од 
предвидените четири работилници.)  
Модулот од четири работилници ги опфаќа „Работилница за локалната самоуправа во 
РМ“, „Емоционална интелигенција“, „Комуникациски вештини“ и „Техники за пишување 
на труд“. (Изборот на модул од четири работилници ќе се смета за предност во 
селекцијата на учесници за курс по странски јазици, курс по компјутерска едукација, 
практиканство, Рома Индекс активизам и предлагање на литература) 
 

КУРС ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ (Оваа активност можат да ја изберат студенти Роми на 
додипломски студии и Ромаверзитас Алумнисти.) 
Курсевите по странски јазици имаат за цел да ги подобруваат вештините за странски 
јазици на студентите и Ромаверзитас Алумнистите, односно да го зголемат нивниот 
пристап до информации, нивното учество и искористеност на интернационалните 
програми и можности, како и да ги зголемат нивните можности за вработување и 
градење на кариера.(Изборот на модул од три или четири работилници и курс по 
ромски јазик, култура и историја ќе се смета за предност во селекцијата на учесници за 
курс по странски јазици) 
 

КУРС ПО КОМПЈУТЕРСКА ЕДУКАЦИЈА  (Оваа активност можат да ја изберат сите 
студенти Роми на додипломски студии и Ромаверзитас Алумнисти.) 
 Курсевите по компјутерска едукација ги подобруваат вештините за работење со 
програмите на Microsoft Office (Microsoft Word, Excel и Power Point), со цел да ги 
подобрат перформансите на учесниците 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. 



 

Проект: Ромаверзитас - со поддршка за развој кон лични и колективни 
еднакви пристапи и можности. 

Овој проект е финансиран од Ромскиот Образовен Фонд од Будимпешта. 
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III КОМПОНЕНТА: ВКЛУЧУВАЊЕ, ВОЛОНТЕРИЗАМ И АКТИВИЗАМ 
 

СОСТАНОЦИ, ИНИЦИЈАТИВИ, ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ АКТИВНОСТИ НА 
РОМАВЕРЗИТАС  
(Овие активности можат да ги изберат сите студенти Роми на додипломски студии и 
Ромаверзитас Алумнисти.) 
Состаноците, иницијативите и неформалните активности претставуваат можност за 
самоорганизираност, волонтеризам и активизам. Само лицата што ќе ги изберат овие 
активности, во текот на академската 2018/19 година ќе имаат можност да се стекнат со 
Препораки/Референтни писма. 
 

IV КОМПОНЕНТА: РОМСКИ ИДЕНТИТЕТ 
 

КРАТОК КУРС ПО РОМСКИ ЈАЗИК, ИСТОРИЈА И КУЛТУРА (Оваа активност можат да ја 
изберат сите студенти Роми на додипломски студии и Ромаверзитас Алумнисти) 
 Курсот по Ромски јазик, историја и култура има за цел да ги зголеми познавањата и 
вештините на учесниците, како и да го зајакне нивниот етнички идентитет. (Изборот на 
модул од три или четири работилници и курс по ромски јазик, култура и историја ќе се 
смета за предност во селекцијата на учесници за курс по странски јазици) 


