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Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” во рамки на проектот „Ромаверзитас – со 
развој и активизам кон еднаква интеграција и можности“ финансиран од Ромскиот 
Образовен Фонд (РЕФ) од Будимпешта.“ објавува повик  до студенти Роми редовно 
запишани на студиските програми на акредитирани државни или приватни универзитети во 
Република Северна Македонија и Тутори; за изразување на интерес за учество во 
активноста „Туторство“ како дополнителна академска помош и поддршка за студентите.  

Проектот е целосно поддржан од страна на Ромскиот образовен фонд (РЕФ), Будимпешта. 

Во академската 2019/2020 година, во актвноста туторство ќе може да се вклучат максимум 
30 лица за 15 туторски часови, кои што ќе бидат понудени на сите студенти Роми 
редовно запишани на студиските програми на акредитирани државни или приватни 
универзитети во Република Северна Македонија, во текот на целата академска 
година . 

 
Опис на  туторството 

Туторството е дополнителна академска помош и поддршка за студентите 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 успешно совладување на наставните и предметните содржини, 
зголемување на можностите за успешно подготвување и полагање на одреден/и 
колоквиуми/испити.     

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 (според 

подготвениот терк за извештај доставен од проектниот тим на Ромаверзитас) 
 

Ангажираните тутори ќе склучат договор за активноста во кое ќе се регулираат работните 
задачи на туторот и висината на авторски надоместок. По исполнувањето на работните 
задачи туторите ќе добијат еднократен надоместок за вкупниот број на одржани туторски 
часови. Висината на надоместокот за еден туторски час во времетраење од 45 минути 
изнесува шест евра бруто во денарска противвредност. 
 

1. Услови за изразување на интерес  од страна на студентите   

Пријавувањето на овој повик за студентите за вклучување во активноста Туторство е на 
следниот начин: 

 

 

 

 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” 
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1. Изразување на интерес преку пополнување на Барање за користење на туторство  
( https://bit.ly/39LxLhE ) 

2. Копиран/скениран индекс со увид за оценките од положените испити, доставен  лично во 
просториите на Ромаверзитас или на е-маил адресата:office@romaversitas.org.mk со назнака 
пријавување за туторство за 2019-20. 

На овој повик студентите може да се пријават и заедно со туторот кој што ќе ги 
спроведува туторските часови. Доколку студентите немаат определено тутор, тогаш 
Ромаверзитас ќе го определи од базата на регистрирани тутори за наставните 
предмети за кој што е потребно туторство. 

2.Услови за пријавување за тутор  

За тутори може да се пријават: 

� лица со завршен III циклус на студии кои не вршат проверка на знаењето на студентот 
во процесот на оценување на знаењето на студентот за наставниот предмет за кој се 
пријавуваат да бидат тутор; 

�  лица со завршен II циклус на студии;  

� лица со завршен I циклус на студии кои предметите за кои се пријавуваат да бидат 
тутори ги имаат положено со најмалку 8 (осум) оцена; 

3. Документи за пријавување за тутор  

� електронска пријава за тутор ( https://bit.ly/35AKnES );  

� документ кој ќе го потврди степенот на завршено образование; доставен на е-маил 
адресата:office@romaversitas.org.mk со назнака пријавување за тутор 2019-20. 

� уверение за положени испити, само за лицата кои имаат завршено I циклус на студии 
(да се испрати на е-маил адресата:office@romaversitas.org.mk со назнака пријавување 
за тутор 2019-20) 

4.Краен рок за пријавување  

Пријавувањето и спроведувањето на оваа активност Туторство е најдоцна до 15 август 2020, 
т.е до реализирање на максимум 450 туторски часови предвидени во рамките на проектот за 
тековната академска година 2019/20 година.  

Дополнителни информации за повикот Туторство можете да добиете во просториите на 
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје, или електронски на е-маил адресата: 
office@romaversitas.org.mk. 

По завршувањето на  туторските часови, студентите и туторите кои што ќе ја користат оваа 
активност, со помош на проектниот тим на Ромаверзитас ќе треба да се : 

1.РЕГИСТРИРААТ ВО НАДОГРАДЕНАТА ПЛАТФОРМАТА НА Е-РОМАВЕРЗИТАС 

2.АКТИВИРААТ СВОЈ ПРОФИЛ / КОРИСНИЦИ НА ПРОЕКТОТ 

3. „УРЕДУВАЊЕ НА-ПРОФИЛ“  

4. СПУШТАЊЕ НА МОБИЛНАТА АПЛИКАЦИЈА НА еРОМАВЕРЗИТАС 
 


