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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 и алумни; за изразување на 
интерес за учество на курс за Англиски јазикво рамките на компонентата на 
проектот академската подршка и развој. 

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

 Во академската 2019/2020 година, за учество на курсот за Англиски јазик ќе 
може да се вклучат 15 лица. 

 Спроведувањето на курсот по Англиски јазик ќе биде двапати во неделата. 

 Термините за испорачување на курсевите ќе бидат во согласност со 
можностите на целната група. 

1.Условиза изразување на интерес од страна на студентите и алумните е на 
следниот начин: 

• Изразување на интерес преку пополнување на Барање за учество во Курсот 
за Англиски јазик (линк) пополнуваат само студентите и барањето се 
доставува на долунаведенито емаил. 

• Копиран/скениран индекс со увид за положени испити (за студенти) се 
доставува на долунаведенито емаил или лично во просториите на 
Ромаверзитас. 

• CV/Кратка биографија, доставени лично во просториите на Ромаверзитас 
или на е-маил адресата: shenas.imer@romaversitas.org.mk и 
kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk со назнака пријавување за Курс за 
Англиски јазик за 2019-20. *алумните на Ромаверзитас доставуваат само 
ЦВ на наведениот емаил 

 

 

 

 

Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” 
објавува  повик за учесници на курс по 
Англиски јазик во академската 2019/20 

година 

Повик за курс 

во академската 2019/20 година 
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Крајниот рок за пријавување се продолжува! 

 Поради ново настанатата ситуација со цел превенција од ширење на 
болеста COVID-19 (корона вирус) согласно предлозите од страна на владата 
на Република Северна Македонија. 

 Горенаведените документите за пријавување треба да се достават најдоцна 
до 30 Јуни 2020 година. Селекцијата на кандидати може да заврши порано доколку 
се пополни бараниот број на посетители на курсот. 


