
 
 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ СЕМИНАРИ  

Повик за проекти 2016  

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИСТОЧНА ЕВРОПА(BECO)  
 

ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

Отворен повик за проекти  од  23 ноември 2015 до 15 февруари 2016 

Една институција може да поднесе пријава  за повеќе проекти 

Комплетното досие треба да биде доставено за секој проект одделно 

1. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА  
  
Овој документ ги содржи потребните информации за составување на проекти, во рамките на повикот за добивање проекти 
за докторски франкофонски семинари.   
Повикот се состои од:  

    Документ за презентација и   

    Формулар за кандидатура, кој треба да се пополни.  
Сите информации, поврзани со овој повик се објавени онлајн на веб страната на Канцеларијата за централна и источна 
Европа, при Универзитетската агенција на франкофонијата: 

https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/ (на веб страната под графата: Appels d'offres)  
 

 

2. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ  
 
Една од целите на на програмата за усовршување 2014-2017 од Универзитетската агенција на франкофонијата (АУФ) е 
усовршување на компетентни лица во сите области, со воспоставување на програма за усовршување за истражување и 
усовршување од истражувањето. 
За да се одговори на оваа цел и да се поттикне формирање на франкофонска европска мрежа на млади истражувачи, и воедно 
да се допринесе во формирање на европски простор за истражување, Канцеларијата за централна и источна Европа од  
АУФ сака да ги поддржи институциите од регионот за реализација на франкофонски докторски семинари.   
Целта на оваа постапка е развој на научни и технолошки размени помеѓу франкофонските докторанти од централна и источна 
Европа, фаворизирајќи нови соработки во иновациските области. Евентуално една лабораторија од институцијата членка на AUF, 
која се наоѓа надвор од Централна и источна Европа ќе може да биде приклучена, такашто ќе допринесе во фаворизирање на 
меѓурегионалните кооперации/соработки.  
Проектот ќе треба да овозможи организирање на три докторски семинари низ текот на една година (по еден во  
секоја институција партнер на проектот), вклучувајќи ги докторантите и нивните ментори на докторската дисертација.  

 
 

 
3. УСЛОВИ ЗА ИЗБОР 
 

Актуелниот повик за проекти се однесува исклучиво на институциите кои се членки на АУФ, од Централна и источна 
Европа  (www.auf.org/membres/). Проектот треба да биде претставуван од конзорциум од три институции, членки на 
АУФ, претставувајќи три различни држави (од кои најмалку две од регионот од Централна и источна Европа). 
Предлозите на проектот треба да бидат напишани во делот,, вклучени домени,, во Анекс 1.  
Институцијата, носител на проектот треба да ги исполни следните услови, во спротивно досието нема да биде 
разгледано: 
   да се биде член на АУФ од централна и источна Европа;  

да се достави формуларот за кандидатура во дадените рокови; 
 да се направи целина од бараните документи.  

Трите институции треба :  
 да бидат на денот за плаќањето на котизацијата во АУФ;  
 секој партнер да одреди по еден докторант и негов ментор франкофон, кој ќе биде вклучен во тезата. Тие ќе 

бидат главните корисници на програмата. Учеството на тројцата ментори и тројцата докторанти на сите семинари 
во целина е задолжително.   

 
 
 
 
 
 

1 Согласно финансискиот правилник на AUF,членот на кого котизациите не му се исплатени, во време од три години и повеќе, ќе се смета за 
ослободен. Неговата реинтеграција не би била ефектуирана, без комплетно регулирање на соодветните суми.  
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4. ПОДДРШКА ОД АУФ  
 
Максималниот износ на доделена субвенција за еден проект не може да ја надмине сумата од 10 000  €.  

Финансирањето од страна на AUF ќе биде исклучиво за организацијата на трите докторски семинари, вклучувајќи секогаш од 
секоја институција по еден докторанд и неговиот ментор. Семинарот ќе биде организиран во секоја институција партнер.   

Максималното времетраење на семинарите е до четири денови (подразбирајќи ги и патувањата).  

AUF ќе го обезбеди и покривањето на трошоците поврзани со мобилноста на истражувачите меќу институциите партнери на 
проектот. Покривањето на трошоците ќе се реализира согласно правилникот на AUF.  

Сите други неопходни финансирања започнати со проектите, ќе треба да бидат обезбедени од лични средства на 
институциите партнери или од некој друг извор..  

 

5. НАЧИН НА СЕЛЕКЦИЈА 

Канцеларијата за централна и источна Европа откако ќе ги прегледа досиеата, (согласно условите за нивно доставување), ќе 
ги достави на научна евалуација од страна на експерти, согласно областа која е покриена во проектот.  

По завршувањето на експертизата, сите досиеа ќе бидат доставени до Регионалната комисија на експерти од BECO*, која 
треба да достави листа на проекти, кои тие ги препорачуваат да бидат финансирани.  

Канцеларијата за централна и источна Европа ќе ја објави листата на проекти кои ќе бидат финансирани, согласно буџетот кој 

е даден на располагање. Листата со крајните резултати ќе биде објавена онлајн, во рубриката «Actualités(актуелности)» на 

веб страната на BECO: https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/  

 
6. КРИТЕРИУМИ НА СЕЛЕКЦИЈА 
Главни критериуми за евалуација и селекција на проектите се следните:  

 регионални можности на проектот;  

 квалитет и компетенции на екипите на истражувачи, кои се вклучени во проектот; 

 синергија во соработката (заеднички однос, перспективи за идни соработки и сл.) ;  перспективи (академски публикувања, 
потенцијални економски и индустриски бенефиции, предности и сл.) ;   валоризација (траење, распределба и искористување 
на резултатите од проектот).  

Како приоритетни ќе се сметаат проектите кои предлагаат активности кои фаворизираат подолги соработки, интеграција на 
институциите во Европскиот простор за истражување како и оние кои бараат синергија со другите програми за 

истражување.   

 

AUF го задржува правото да го тестира нивото на францускиот јазик на учесниците на проектите, кои се 
препорачани од Регионалната комисија на експерти при БЕЦО. 
 

7. ТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ  

Времетраењето на проектите е максимум 12 месеци, почнувајќи од денот кога е потпишана 

Конвенцијата. Проектите би можеле да започнат од денот кога се примени потпишани конвенциите.   

 

8. ПРИМЕНА И ПРОСЛЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ 

Штом субвенцијата е доставена, писмо со потврда и конвенција, со назначени типови на одобрена поддршка и 
прецизирани можности за финансиски ангажмани, се адресира до најодговорните лица од институцијата 

координатор на проектот. Штом конвенцијата ќе биде потпишана во дадените рокови, ќе ја услови дефинитивната 
атрибуција/именување  на субвенцијата.  

Во рок од еден месец, после секој семинар, одговорните на проектот треба да достават до Канцеларијата за централна и источна 
Европа на AUF извештај (резиме од седница како и резиме од секоја комуникација и сл.).  
Најдоцна два месеци по завршувањето на проектот, одговорните на проектот треба да достават до Канцеларијата за 
централна и источна Европа на AUF, извештај кој ќе го прецизира развојот на кооперацијата и ќе ги нагласи очигледните 
перспективи. Имплементацијата на поддршката од AUF, проследувањето и евалуацијата на проектот се обезбедени од 
Канцеларијата за централна и источна Европа во соработка со Регионалната експертска комисија.  

 

 

9. КАЛЕНДАР НА ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ   

23 ноември 2015 Објава на конкурсот за проекти 

15 февруари 2016 Затворање на конкурсот/повикот за аплицирање на проекти 

Април 2016 Состанок на Комисијата за евалуација и комисијата за избор 

Крај на месец април 2016    Објава на резултатите од конкурсот/ отворениот повик за проекти 

Мај 2016 Потпишување на конвенциите 
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10. СОДРЖИНА НА ДОСИЕТО   

ВНИМАНИЕ:  
Досието треба задолжително да биде испратено, само еднаш, на следната електронска адреса bianca.oprisan @auf.org пред 
15 февруари 2016, како краен рок.   

За да биде комплетно, досието треба да ги содржи следните елементи:  

формулар за аплицирање, целосно комплетиран;  

синтетичко curriculum vitae (една страна максимум) од тројцата ментори и од тројцата докторанди, учесници на проектот;  

              резимеа од темата на докторската дисертација за секој докторанд (една страна максимум); 

              потврди за пријавување на докторските дисертации на тројцата докторанди.  

Сите составни делови на досието треба да бидат на француски јазик. Доколку отсуствува само еден потребен дел од сите 
документи, автоматски се отфрлува досието за разгледување. Ниеден дополнителен документ нема да биде прифатен 

откако досието ќе биде веќе испратено, дури и да конкурсот е сеуште отворен.   

Една институција може да достави повеќе проекти. Комплетното досие треба да биде составено за секој предложен проект.  

  
 

АНЕКС 1 – ЛИСТА НА НАУЧНИ ДИЦИПЛИНИ 

ДИСЦИПЛИНИ Код Дисциплини Код  Дисциплини                                        Код 

Земјоделско-прехранбена D101 Економија D118 Математика D132 

Агрономија D102 Животна средина D120 Медицина D133 

Распределување на терит. D103 Шумарство D121 Ветеринарна медицина D134 

Архитектура D106 Градежништво D122 Океанографија D135 

Уметност D107 Географија D123 Физика D137 

Астрономија D108 Геологија D124 Здравје D141 

Биологија D109 Менаџмент(Управување) D125 Статистика D144 

Биотехнологија D110 Хидрологија D127 Телекомуникации D145 

Хемија D111 Информатика D128 Теледетекција D146 

Екологија D117 
 

АНЕКС 2  ЛИСТА НА ПОСТОЕЧКИ КАНЦЕЛАРИИ ОД ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА  ORIENTALE DE 

Bureau Europe centrale et orientale                                         Antenne de Chisinau 

1, rue Schitu Magureanu Université Libre Internationale de Moldova 

050025, Bucarest, ROUMANIE 52, rue Vlaicu Pârcalab, bureau 329 

Téléphone : 004 021 312 12 76 2012, Chisinau, MOLDOVA 
Téléphone : 00 373 22 23 75 35 
 

Antenne de Sofia Campus numérique francophone d’Erevan 
1, rue Léopold Sédar Senghor Université Linguistique d’État « V. Brussov » d’Erevan 
Bâtiment Nord, entrée Shipka, étage 4 42, rue Toumanian 
1618, Sofia, BULGARIE 002, Erevan, ARMÉNIE 
Téléphone : 00 359 2 423 29 54 Téléphone : 00 374 10 54 39 09 
 

Campus numérique francophone de Tbilissi 
Université d'État de Tbilissi 
36, avenue Tchavtchavadzé 

Bâtiment V, 0179, Tbilissi, GÉORGIE 
Téléphone : 00 995 32 91 60 08 

 

Campus numérique francophone de Tirana 
Université de Tirana 
Faculté des Langues Étrangères 
rue El Basan, étage 1, salle 107 Tirana, ALBANIE 
Téléphone : 00 355 68 24 14 329  
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