v.Vozarci PO Box 53, 1430 Kavadarci

Republic of North Macedonia;
tel. +389 43 421 904
E-mail: euronickel.industries@euronickel.com
Согласно потпишаниот Меморандум за Соработка помеѓу Еуроникел Индустри ДОО, Кавадарци, ТехнолошкоМеталуршкиот Факултет, Скопје и Здружението на Металурзи ЗММ, се објавува
КОНКУРС
За доделување на стипендии за новозапишани студенти на Технолошко-металуршки факултет Скопје,
Унирвизитет ,,Св.Кирил и Методиј”
ЕУРОНИКЕЛ ИНДУСТРИ ДОО Кавадарци доделува пет стипендии за нови студенти кои запишуваат додипломски студии на
Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет - отсек металургија и метални материјали.
I. УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈА:
Право на аплицирање за стипендија имаат кандидати кои ги исполнуваат следните услови:





завршено четиригодишно средно образование со одличен успех;
одлично познавање англиски јазик;
државјани на Република Северна Македонија;
без активен редовен работен однос.

II. ВИСИНА НА СТИПЕНДИЈА:
Висината на стипендијата изнесува 40.000,00 МКД за период од 1(една) учебна година (10 месеци х 4.000,00 МКД), со право
на продолжување за секоја наредна година односно вкупно 4 (четири) учебни години. Стипендистот има право на
едномесечна платена пракса секоја година во висина од 6.000,00МКД.
III. УСЛОВИ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА СТИПЕНДИЈАТА
Корисникот на стипендијата се обврзува:
 редовно да ги запишува семестрите и да постигне успех со просечна оценка од најмалку 7.5
 да дипломира во рокот предвиден со студиската програма
 на почеток на секој нов семестар да достави уверение со положени испити до компанијата (давател на
стипендијата)
 корисникот на стипендијата го губи правото на стипендија во случај на неисполнување на горенаведените услови
и се обврзува да го врати целиот износ на примена стипендија за школување во еднакви годишни рати.
 корисникот на стипендијата се обврзува по завршување на школувањето да работи најмалку толку време колку
што примал стипендија, доколку давателот на стипендијата изрази потреба за вработување (доколку нема потреба
од вработување компанијата е должна писмено да го информира стипендистот во рок од 3 месеци). Во случај
корисникот да не го прифати вработувањето, се обврзува да го врати целиот износ на примена стипендија на
давателот.
IV. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ
Документи потребни за аплицирање за стипендија се:





пријава
фотокопија од индекс
уверение за државјанство
свидетелства од сите години (во копија)

Рок за аплицирање
•По завршување на уписите наТМФ до
10.10.2020 година

Апликациите се доставуваат до:
•Информации при ТехнолошкоМеталуршкиот Факултет или на
•Е-маил адреса: (во скенирана форма)
dekanat@tmf.ukim.edu.mk
•Телефон за контакт: 078 334 738
(Проф. Д-р Горан Начевски)

