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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 во прва година на прв циклус на студии 
на студиските програми на акредитирани државни или приватни универзитети во 
Република Северна Македонија и МЕНТОРИ; за изразување на интерес за учество 
во активноста „Менторство“ во 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, во активноста „Менторство“ ќе може да се 
вклучат дванаесет (12) ментори докажани стручни лица во својата област и 12 до 
максимум 24 студенти Роми редовно запишани во прва година на прв циклус на 
студии, на студиските програми на акредитирани државни или приватни 
универзитети во Република Северна Македонија. 
 

Опис на  Менторството 
 Менторството претставува можност за студентите Роми во прва година од 
своите студии да соработуваат и бидат менторирани од страна на професори - 
ментори, кој ќе насочуваат, советуваат, охрабруваат, мотивираат и поддржуваат 
развојот на нивните знаења, вештини и способности за реализирање на нивните 
лични, академски и кариерни цели.  

 Целта на Менторството е да се подобри професионалниот живот на 
студентите со тоа што ќе им пружи поддршка за остварување на нивните зацртани 
цели. Активноста позитивно ќе се одрази кај студентите и нивните ментори, бидејќи 
ќе делува двонасочно. Студентите би ја добиле поддршката што им треба, а 
менторите би ги забележувале позитивните и негативните влијанија на 
моменталниот образовен систем. Моделот на активно менторство сè уште се 
усовршува и се однесува на идејата за мотивирање на студентите да ги остваруваат 
своите амбиции. Понекогаш сè што им треба е некој да ги насочи или да ги потсети 
кои се нивните вредности и колку можат да постигнат, а токму тоа ќе биде задачата 
на менторот.  

 Менторите - професори, докажани стручни лица во својата област ќе 
одржуваат индивидуални менторски средби со студентите  вклучени во оваа 
активност, следејќи ја динамиката на реализацијата на индивидуален работен план 
подготвени од страна на менторот и студентот/менторираниот. Менторот ќе го 
споделува своето знаење и искуство и ќе помага да напредувате во својата кариера. 

 
Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС” 

објавува 
Повик за МЕНТОРСТВО  

во академската 2019/20 година 
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Тој е достапен за Вас во рамките на дефинираниот индивидуален план и ја нуди 
својата помош кога и да има потреба. Ќе информира за сè што Ве интересира во 
однос на студиите и студирањето, и ќе ви помогне да ги надминете сите проблеми 
со кои ќе се соочите во текот на студиите. Менторот нема да дојде до целта наместо 
студентот, туку ќе го научи како да дојде до неа. Со други зборови, менторот ќе се 
труди да го научи својот студент на техниките на „ловење риба“, наместо да му 
остава веќе „уловени риби“. 

 Студентот ќе може да ги оформи и постигне своите цели побрзо и 
поефективно отколку да работи сам. Имајќи пристап до искуството и гледиштата на 
менторот, тој ќе може да ги предвидува позитивните и негативните карактеристики 
од определени постапки и да донесува заклучоци полесно. Менторот ќе Ви помогне 
да согледате каде се наоѓате сега, каде сакате да бидете и како да стигнете до таму. 
Ќе укаже на потребните промени за совладување на дадени препреки со цел да го 
подобри Вашиот професионален развој. 
Работни задачи и надоместок на Менторот 

• Да подготви индивидуален работен план во соработка/согласност со 
менторираниот студент;  

• Да ја следи динамиката на реализација на индивидуалениот работен план, да 
одржува контакти со менториран и да воспостави взаемен однос базиран на 
доверба и почит;  

• Да одржува индивидуални менторски средби двапати месечно;  
• Да му помогне на менторираниот да ги идентификува своите јаки страни и да 

го насочи да ги надмине своите слабите страни;  
• Да го следи личниот и академскиот развој на менторираниот и да го советува 

како да се справи со настанатите предизвици;  
• Да го мотивира и охрабрува менторираниот да го надоградува своето знаење 

и да ги зајакнува своите вештини; 
• Да дава фидбек на личниот, академскиот и професионалниот развој на 

менторираниот;  
• Да подготвува месечни извештаи за реализираните менторски средби;  
• Навремено да ги доставува потребните документи/извештаи до 

организацијата;  
• Да учествува и да одржува две работни средби со проектниот тим на 

Ромаверзитас на почетокот и на крајот на активноста. 
 
  Селектираните лица ќе склучат договор за авторско дело во кое ќе се 
регулираат работните задачи и висината на авторскиот надоместок. По исполнување 
на нивните работните задачи во временската рамка (период од 3 работни месеци) за 
реализирање на менторството, менторите ќе добијат авторски надоместок 
месечно во бруто износ од 50 евра во денарска противвредност. 
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1. Услови за изразување на интерес од страна на студентите за вклучување во 
активноста Менторство е на следниот начин: 
 
1. Изразување на интерес преку пополнување на Барање за учество во активноста 
Менторство за студенти Роми запишани во прва година на студии (линк) 
2. Копиран/скениран индекс со увид за положени испити од првиот семестар,   
3. ЦВ лично биографија од студентот, доставени  лично во просториите на 
Ромаверзитас или на е-маил адресите: shenas.imer@romaversitas.org.mk и 
kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk со назнака пријавување за Менторство за 
2019-20. 
 На овој повик студентите може да се пријават и заедно со Менторот, 
за кој што студентот смета дека треба го спроведува Менторството.  
 Доколку студентите немаат определено ментор, тогаш Ромаверзитас ќе 
го определи во рамките на овој повик од базата на аплицирани ментори - 
професори од соодветните факултети. 
 
2.Услови за пријавување за Ментор 

Ø Да се универзитетски професори/вонредени професори/доценти/асистенти  
Ø Докажани стручни лица во својата област, со еден објавен стручен труд  

 
3. Документи за пријавување за Ментор 

Ø Електронска пријава за  Ментор (електронска пријава);  
Ø ЦВ/Кратка биографија доставена на е-маил адресата: 

kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk со назнака за Повик за Менторство. 
 

4.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. 
 Временската рамка за реализирање на менторските средби е во период од 
Јуни до Август 2020 година. 
 Краен рок за Изразување на интерес од страна на студентите за вклучување 
во активноста Менторство и пријавување на Ментори е   до 31 Мај 2020 година. По 
 Дополнителни информации за активноста Менторство можете да добиете во 
просториите на Здружението на граѓани „РОМАВЕРЗИТАС“ во Скопје, или 
електронски на е-маил адресата: office@romaversitas.org.mk 
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 По завршувањето на  менторството, студентите и менторите 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 еРОМАВЕРЗИТА
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