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ПОВИК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА МЕНТОРИ ЗА ГРАНТ ЗА МИКРО-

ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ 

 

Во рамките на проектот: 

„Зголемување на пристапот и учество на студенти Роми во високото образование и 

транзиција на пазарот на труд“ 

 
 

 Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје во рамките на проектот „ Зголемување на 

пристапот и учество на студенти Роми во високото образование и транзиција на пазарот на труд“, 

финансиран од Европската Унија (ЕУ) и Ромскиот Образовен Фонд (РЕФ), објавува ПОВИК ЗА 

ПРИЈАВУВАЊЕ НА МЕНТОРИ ЗА ГРАНТ ЗА МИКРО-ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ. 
 

 

Опис на активноста: 

 

 Оваа активност им дава поддршка на студентите/алумните Роми да стекнат дополнителни 

знаења, вештини и практично искуство при подготвување и спроведување на истражувања, да ги 

надградат нивните критички анализи и вештини за пишување и, преку нивната истражувачка 

работа, да ја подобрат истражувачката состојба. Истражувачките проекти можат да опфаќаат 

теми поврзани со образованието и идентитетот на Ромите и колективната одговорност кај 

младите Роми, студентски стандард (студентски сместување, стипендии, студентска работа, 

студентски информации, студии, културен и забавен живот), учество и организација на млади 

(студентски парламент, невладини организации, волонтирање, неформално образование, мрежи 

итн. и вработување на млади. 

 

Цели на активноста: 

 

 Да им помогне на студентите/алумните Роми да се стекнат со основни знаења и вештини 

за истражувачка работа; 

 Да се здобијат со знаења кои во иднина ќе им помогне за нивните студии и/или 

конкурентност на пазарот на трудот; 

 Да ги поттикне, мотивира, охрабри и стимулира студентите/алумните Роми да се залагаат 

за општествено и институционално вклучување и активирање; 

 Практично да помогнат за развој на Ромската заедница. 

 

Услови за учество: 

 

 Да имаат соодветно високо образование (предност имаат магистерски и докторски 

студии) 

 Да имаат завршено соодветно образование за научно-истражувачка работа; 

 Да имаат искуство за работа со маргинализирана групи; 

 Способности за планирање и организација 

 Да имаат искуство во правење на методилогии за научни истражувања 
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 Редовно да одржуваат средби и состаноци со селектираните студенти/алумни Роми 

 Да ги дефинираат индикаторите за постигнување 

 Да дадат предлог за предмет на истражувањето и методологија и техники за негово 

спроведување и финализирање 

 Редовно да поднесуваат извештај за напредување на истражувањето 

 Да учествуваат во завршна конференција за промоција на резултатите 

 

 

Потребни документи и начин за пријавување: 

 

 Кратка биографија 

 Доказ за завршено образование 

 

Селекција на кандидати: 

 

 Селекцијата на кандидатите ќе ја изврши комисијата за селекција составена во рамките на 

проектот 

 

 

Контакт: Кристијан Ангелков 

                  мобилен: 071/37-97-99 

                  меил: kristijan.angelkov@romaversitas.org.mk  
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