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ПОВИК ЗА ТУТОРИ 

 
Во рамките на проектот: 

„Зголемување на пристапот и учеството на студенти Роми во високо образование и 

транзиција на пазарот на труд“ , финансиран од Европска Унија 

 

 

Ромаверзитас Македонија е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во 

Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени 

можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", 

финансиран од Европската Унија. 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот: „Зголемување на 

пристапот и учеството на студентите Роми во високото образование и транзиција на 

пазарот на труд“, објавува повик за ТУТОРИ кои ќе одржуваат туторски часови за одреден 

наставен предмет за студенти Роми на додипломски студии на државните и приватните 

универзитети во Република Северна Македонија.  

 

Опис на активноста туторство  

 

Туторството е дополнителна академска помош и поддршка за студентите Роми преку 

одржување на индивидуални часови на туторот и студентот за одреден наставен предмет за 

договорени наставни содржини, во договорени датуми, времетраење и место на одржување. 

Целта на туторството е поуспешно совладување на наставните содржини и зголемување на 

можностите за успешно подготвување и полагање на одреден/и колоквиуми/испити. За еден 

наставен предмет може да се одржат околу 20 туторски часови (кредити). Пријавените 

тутори ќе бидат регистрирани во базата на тутори за академската 2018/2019година и ќе 

бидат понудени за туторски ангажман во текот на академската 2018/2019 година само 

доколку студентите Роми во нивното барање за туторство не предложат тутор или нивниот 

предложен тутор не ги исполнува условите за тутор. 

 

Работни задачи и надоместок на туторот  

 

Сите ангажирани тутори кои ќе одржуваат туторски часови ќе треба:  

• да подготват план на туторски часови во соработка со студентот;  

• да реализираат туторски часови според планот;  

• да подготват и достават извештаи за реализираните туторски часови.  

 

***Ангажираните тутори ќе склучат договор за авторско дело во кое ќе се регулираат 

работните задачи на туторот и висината на авторски надоместок. По исполнувањето на 

работните задачи тутортите ќе добијат авторски надоместок за вкупниот број на одржани 

туторски часови. Висината на авторски надоместок за еден туторски час во времетраење од 

60 минути изнесува шест евра во денарска противвредност. 



 

       This Project is funded by the European Union                                                                                                   

 
The project “Increased Education Opportunities for Roma Students and Youth in Western Balkans and Turkey” is funded by European Union 

 

Документи за пријавување за тутор  
За пријавување за тутор треба да се достават следните документи:  

• електронска пријава за тутор (https://forms.gle/8hJNbd9zshomG31H8 )  

• документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование;  

• уверение за положени испити, само за лицата кои имаат завршено I циклус на 

студии. 

 

Начин на пријавување за тутор  
 

• да се кликне на електронската пријава, да се пополни и испрати; 

• да се прати документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование или 

уверение за положени испити, само за лицата кои имаат завршено I циклус на 

студии, на следната е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk со назнака 

пријавување за тутор, високо образование, академска 2018-19. 

 

Краен рок за пријавување  
 

 

 

 

 

Дополнителни информации за повикот за тутори можете да добиете во просториите на 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје, или на тел: 076/233-698, секој 

работен ден од 10.00 до 18.00 часот или електронски на е-маил адресата: 

office@romaversitas.org.mk 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Пријавувањето за тутор во база на тутори е отворено во текот на академската 

2018/19 година, најдоцна до 10 Мај 2019.  

 


