
  
 

Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС“ во рамки на проектот,, Вклучени и активни 
млади“ финансиран од Европската Унија, објавува повик за истражувач. 

 

 

 
 

Истражувањето ќе биде за потребите на изработка на локална младинска стратегија во 

Општина Шуто Оризари, а ќе бидат опфатени следниве области: младинско учество, 

младинско информирање, образование, вработување, култура, спорт и здравство. 

 

 
1. Опис на работната позиција и работни задачи на истражувач: 

 
 Подготовка на нацрт за квантитативно и квалитативно истражување; 

 Координирање на анкетари во процесот на прибирање на податоци; 

 Спроведување на квалитативно и квантитативно истражување; 

 Обработка на податоци; 

 Изготвување на извештај за спроведено емпириско истражување; 

 Соработка со координативниот тим за целосно вклучување на истражувањето 

во финалната локална младинска стратегија. 

 
 

2. Услови за пријавување 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнат следните услови: 

 Развиени комуникациски и аналитички вештини; 

 Одлични интерперсонални вештини, способности за планирање и спроведување 
на истражувањето; 

 Проактивност и висока исполнителност на работните задачи; 

 
Здружението на граѓани “РОМАВЕРЗИТАС“ 

објавува 

Повик за истражувач 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“, објавува повик за истражувач во рамки на 

проектот: „Вклучени и активни млади“, со број на грант IPA/2017/393-661, под-грант на 

Проектот за младинско изразување спроведуван од Младински образовен форум, 

Центарот за балканска соработка - Љоја и Младински сојуз Крушево, финансиски 

поддржан од Европската Унија. 



 Мотивираност за придонес во унапредување на положбата на младите преку 
спроведување на емпириски истражувања. 

 
3. Критериуми при процесот на селекција на кандидати се: 

 
 Завршено високо образование; 

 Спроведено најмалку едно истражување; 

 Познавање на младинските политики и националната младинска стратегија. 

 
4. Предности при процесот на селекција ќе имаат кандидатите со: 

 
 Завршено високо образование од областа на општествените науки; 

 Искуство во спроведување на истражувања поврзани со млади и младински 

политики. 

 

 
5. Начин на аплицирање 

 
Пополнување на пријава во електронска форма и испраќање на кратка 

биографија (CV) на електронската пошта: info.romaversitasmk@gmail.com 

(Subject: повик за истражувач). 

 
6. Рок на пријавување 

 
Краен рок на аплицирање : 12.08.2019 година. 

 

7. Селекција на кандидати 

Селекцијата на кандидатите ќе ја вршат членовите на Комисијата за евалуација и 

селекција во рамки на проектот ,,Вклучени и активни млади“ на Здружението на граѓани 

„РОМАВЕРЗИТАС”. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Дополнителни информации за повикот можете да добиете во просториите на 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје или на тел:, 075/758-535,секој 

работен ден од 10.00 до 18:00 часот или електронски на е-маил 

адресата:info.romaversitasmk@gmail.com 
 
 

 

https://docs.google.com/forms/d/10uyBR8HSNPZKIxiy-_9qZq9ehJU_soi7j2Y7dm5aA4E/edit?usp=forms_home&amp;ths=true
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