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ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ
пристигнати до 23.6.2016 г.

Цивика мобилитас

Повик за институционални грантови бр. ЦМ-ФЕЛ-01, Прашања и одговори

Во продолжение се дадени прашањата и одговорите во врска со повикот за мали грантови за
стипендии бр. ЦМ-ФЕЛ-01, поставени до линијата за поддршка на Цивика мобилитас до 23.6.2016 г.
Прашање

Одговор

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ПОДОБНОСТ
Не. Согласно критериумите за подобност на актерите,
Јас сум докторантка од Македонија
објаснети во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите,
запишана на Универзитетот Ерасмус
апликантот мора да биде запишан на докторски студии на
во Ротердам, Холандија. Имјаќи го тоа
универзитет или друга образовна институција која е лоцирана
во предвид, дали сум соодветна за
во Македонија и е акредитирана за докторски студии според
аплицирање на споменатиот повик?
Законот за високо образование;
Да, мора да биде за докторска дисертација.
Согласно критериумите за подобност на актерите,
објаснети во дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите,
Имам прашање дали може
апликантот мора да биде запишан на докторски студии на
истражувањето да е за магистерска
универзитет или друга образовна институција која е лоцирана
тема која ги исполнува сите услови
во Македонија и е акредитирана за докторски студии според
наведени во повикот или мора да
Законот за високо образование.
биде за докторска дисертација
Согласно критериумите за подобност на акцијата, дадени
во дел 3.3. од Водичот за апликантите истата се однесува на
задолжителното оригинално истражување за докторската
дисертација.
Дали од септември кога завршувам
со испитите и започнувам со
Засега не е планиран друг повик за мали грантови за
истражувањето ќе има повторно повик
стипендии.
за предлози за стипендии затоа што
Согласно дел 3.1. Актери од Водичот за апликантите,
не можам во овој момент да добијам
апликантот мора да има одобрена пријава за својата
одобрена пријава за докторската
докторска дисертација од страна на овластен орган на
дисертација бидејќи сесиите од
универзитетот/ образовната институција или да ги исполнил/а
последните три испити од докторски
сите критериуми за поднесување на пријавата на својата
студии се заклучно со септември.
докторска дисертација за одобрување од страна на овластен
Мојата докторска десертација
орган на универзитетот/образовната институција, што значи
поттикнува теми за доброто глобално
дека не мора да биде одобрена, туку да ги имате исполнето
владеење и ќе носи наслов „Неоусловите за нејзино пријавување.
идеализам“ каде не постои поделба
на цивилното општество односно
истато е недопусливо
Во дел 3.3. од Водичот за апликантите се дадени описите
.... doktorskata disertacija ke mi bide
на подобните теми. Со истражуваата треба да се соберат,
od oblasta na ucenje angliski jazik kako
создадат и споделат знаење за поврзаноста и/или улогата на
stranski jazik no so akcent na
граѓанското општество во една од следните теми/области:
megukulturna komunikacija t.e.
родовите прашања, меѓуетничките односи, миграцијата,
kompetencii za megukulturna
доброто владеење, децентрализацијата или општо развојот на
komunikacija na nastavnicite po angliski
граѓанското општество; како и нивното практикување во
jazik i istata ke bide na angliski jazik.
самото граѓанско општество.
3.4. Трошоци
Почитувани би Ве замолила за
Во дел 3.4. од Водичот за апликантите се наведени
информација околу користењето на
подобните трошоци. Истите треба да бидат поврзани т.е.
средствата кои се предвидени во
директно да произлегуваат од истражувањето и да се
повикот за докторанди.дали истите
однесуваат на:
може да се користат за покривање на
o
Спроведување на оригинално истражување;
патни трошоци или сместување,со
o
Објавување на статии и/ или истражувачки извештај/
оглед на тоа дека не живеам во
докторска дисертација;
Скопје, а докторскиот труд се
o
Учество на потребни релевантни докторски
однесувања на истражувања кои
конференции, семинари, работилници;
треба да ги реализирам во Скопје.
o
Промоција;
http://civicamobilitas.mk/
https://www.facebook.com/civicamobilitas
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