
 
 

          Универзитетска агенција на франкофонијата (АUF)*  
                    Канцеларија на централна и источна Европа  
Едукација – Поддршка на професионалната програма  

 

 

 

МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ - 2016  
 

ПРАВИЛНИК  

Регионалниот конкурс е отворен од 13 октомври 2015 до 15 јануари 2016 

(17 часот, GMT+2, време во Букурешт) 
 
 
 
1. ЦЕЛИ  

 

Целта на мобилностa на професионалниот стаж е да им се овозможи на студентите да се прилагодат на 
професионалната средина, која одговара на нивното образование и ќе им овоможи да стекнат компетенции  кои 
ќе го олеснат нивното приспособување после завршувањето на академските студии. Тие имаат за цел да ги 
засилат компетенциите, да го фаворизираат професионалното прилагодување во својот регион, да се промовира 
пристапот на младите и на жените на одговорности. Конкурсот за аплицирање е објавен на веб страната на                              
Канцеларијата за централна и источна Европа (BECO) на следната адреса: 
https://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/. 
 
 

2. КАЛЕНДАР 

13 октомври 2015  објавување на конкурсот за аплицирање 

15 јануари 2016  затворање на конкурсот за аплицирање 

15 февруари 2016  објавување на резултати 

1 март – 31 декември 2016 реализација на мобилностите на професионалниот стаж  
 
 

3. УСЛОВИ ЗА КАНДИДИРАЊЕ  

Кандидатот треба:  

•   да биде франкофон (ниво B1 или повисоко)
 
;  

• да биде регуларно запишан на универзитетот, член на AUF, во централна и источна Европа  
 (https://www.auf.org/membres/) ;  

Студентите од прва година на додипломски студии не можат да аплицираат.  
Студентите од 2 година можат да ефектуираат стаж од 1 јули 2016 до 31 декември 2016.  
Студентите во последната година од академските студии (година на дипломирање) треба да ефектуираат стаж пред крајот на 
академската 2015-2016, така што потребно е да имаат сеуште статус на студент додека се реализира стажот.  
Студентите кои се во трета година од студии, и кои не се во последната година од студирање (година на дипломирање) можат да 
го реализираат нивниот стаж од 1-ви март 2016 до 31 декември 2016.  

•да се идентификува институцијата каде ќе престојува студентот надвор од својата матична земја, со работен јазик француски 
и да се има одобрение од неа;  

Институцијата каде што ќе се изврши пофесионалниот стаж, може да биде јавна или приватна институција, со 
рентабилна или нерентабилна цел, активна на пазарот на труд или во областа на образованието, за едукација и 
социо-едукативна анимација.  
Во одредени случаи, високообразовните институции може да бидат сметани како институции во кои може да реализира 
мобилност (организација примател), ако стажантите се реално во професионална ситуација а не во состојба на студирање (на 
пример: ако тие работат во библиотека додека тие се определиле за професија како документаристи/библиотекари).  

• да немаат досега користено мобилност од AUF од ист тип. 

Матичната институција на кандидатот треба да:  

• го интегрира стажот во рамките на студиската програма на студентот, со земање во предвид на неговите резултати 
при доделувањето на дипломата (да се прецизираат конкретните промени во издадената потврда од страна на 
одговорните лица); Матичната институција е онаа во која студентот се запишал во академската 2015-2016 година.  

Институцијата –домаќин на кандидатот треба да:  

•    ги оправда неговите капацитети за да го организира бараниот стаж.  
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4.СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТУРИ  
 

Критериумите за селекција на соодветните кандидатури се:  
 

•    педагошки квалитети на досието (забелешки, CV, лично мислење од одговорното лице, поврзаност на стажот со продолжената 

 обука) ;  

•    регионално претставување (фаворизирање на различноста на матичните универзитети);  

•    претставување на научната дисциплина (фаворизирање на различноста на научните дисциплини);  

•    прилив на мобилност (приоритет за реализација на мобилности во регионот на Централна и источна Европа);  

•    ниво на студии (приоритет за студенти на мастер ниво-втор циклус студии);  

•    ко-партиципација на страните (приоритет на кофинансирани стажови);  

•    тип на структурен прием (приоритет на неуниверзитетски структури за прием).  

 
Процедура за селекција:  
После проверката на административната согласност на досиеата и нивото на францускиот јазик на кандидатите, дирекцијата на Канцеларијата 
од централна и источна Европа ќе ги класифицира соодветните кандидатури, според критериумите за селекција, назначени погоре, и ќе го 
достави распределувањето на Регионалната експертска комисија за финално валидирање на резултатите. Согласно со универзитетската 
практика, одлуките од регионалната експертска комисија се враќаат на независен начин . Резултатите ќе им бидат доставени на кандидатите, 
со објава на листата онлајн на интернет страната на AUF. Одбраните кандидати ќе бидат известени по пошта од страна на Канцеларијата за 
централна и источна Европа. AUF го задржува правото да го провери нивото на познавање на францускиот јазик на кандидатите и да ги води 
оригиналните документи од досието за кандидатура.  
 
 
 

 

 

 

 

6. ПРОМЕНИ НА ТРОШОЦИТЕ   
 

         Мобилноста на професионален стаж е со траење од 1 до 3 месеци, и треба да се реализира од 1ви март до 31 декември 2016  (освен ако 

е нешто поинаку означено во рубриката 3 «услови за кандидирање»). Периодот за мобилност ќе биде прекинат од страна на 

Универзитетската агенција на франкофонијата, која во рамките на можноста ќе ги земе во предвид потребите на корисникот.  

        Прекинатиот стаж за професионална мобилност не може да се модифицира (одлагање, разделување, пролонгирање, прекинување), 

освен доколку постои пишано одобрение од страна на AUF, под услов да биде во целост вратена соодветната финансиска поддршка 

(парични средства за мобилност на професионален стаж , трошоци за транспорт и осигурување).  

 

7.ВИД НА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ОД AUF  
 

ПРЕДГОВОР/ВОВЕД  

АUF, како приватно морално лице, кое го фаворизира интеркултурното разбирање, во рамките на земјите на Франкофонијата, го поддржува 

објавувањето на професионалните дипломи, доделувајќи финансиска помош (наречена « додаток за мобилност на професионален стаж,,), 

за студентите од нивните институции-членки, кои евентуално примаат соодветен додаток по студент од државата, од јавни/приватни 

високообразовни институции или јавни/приватни истражувачки центри.   

Им нагласуваме на кандидатите дека AUF не е јавна институција, која има статусна мисија за високообразование и истражување. Во 

таа смисла, доделувањето на мобилност за професионален стаж не имплицира и вработување на студентот од страна на AUF или 

воспоставување на работни релации или било каква врска на подреденост помеѓу AUF и одбраниот студент.  

Оваа финансиска помош не може да биде во висина на плата или на некој надоместок, под било каква и да е форма,   

бидејќи таа не е добиена како резултат на извршена работа, согласно со потребите на АУФ. Од друга страна, AUF нема да врши никаква 

дисциплинска можност и контрола на корисникот на надоместот  

за мобилност за професионален стаж. Школарината и истражувањата на студентот ќе бидат управувани според правилата кои се во сила, 

во рамките на неговата матична институција или институција домаќин. Секоја кандидат кој е на мобилност на професионален стаж од АУФ 

се поттикнува да ги истражува другите релации кои ќе му овозможат да ги реализира сите потребни потреби додека трае неговиот 

професионален стаж, особено во поглед на својата матична институција и/или институција домаќин.  

Одобрените мобилности подразбираат исклучително и максимум:  

•   билет за превоз ( повратна карта), издадена од Универзитетската агенција на франкофонијата и се ставени на располагање на 

корисникот, дозволувајќи му да патува од својата матична земја кон земјата –домаќин(примател); изборот на транспортно средство го 

прави Универзитетската агенција на франкофонијата; еднаш издадена, картата за патување не може да се менува, во поглед на 

датумите; сите надминувања на тежината не се земени во предвид; покривањето на трошоците за транспорт од страна на корисникот сепак е 

пожелно и може да содржи кофинасирање;  

•  паричен додаток за мобилност на одобрен стаж согласно со животниот стандард во регионот домаќин и евентуално 

кофинансирање, исплатени во времето кога/лимитот од времетраењето на усогласената мобилност и под резерва со потврда од 

институцијата-домаќин за редовност на корисникот;  

                       •   здравствено патничко осигурување-со можност за репатријација, договорено од АУФ. 

Сите формалности кои се однесуваат за: добивање виза, вакционирање, сместување и слично се на товар на корисникот.  

Ако матичната институција и/или институцијата на прием го информира AUF за предвремен престој на стажот или ако корисникот не одговара 

повеќе на условите за доделување на паричниот додаток, AUF може да суспендира или да ги анулира дополнителните исплати од овој паричен 

надоместок.  
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8. ОБВРСКИ НА КОРИСНИКОТ  
 

Корисникот на мобилност со професионален стаж треба:  

•да и достави на АUF извештај на активности во рок од еден месец, после завршувањето на мобилноста. Заради промовирање, 

AUF го задржува правото да објави цел или дел од извештајот, назначувајќи го името, насловот или квалитетот на корисникот. АUF го 

задржува правото да ги објави пред своите слични институциски партнери од различни земји селектираните корисници. AUF нема 

намера да печати ниеден резултат од истражувачката работа и нема да биде носител на ниедно авторско право во поглед на делото и 

работата на корисникот на услугата.  

•да ги почитува правилата кои се на сила во поглед на матичната и приемната институција;  

•да се почитуваат законите и правилата, кои се на сила во земјата домаќин, особено во поглед  на влезот и престојот во 
земјата.  

Четворострана конвенција за стаж ќе треба да се потпише помеѓу Универзитетската агенција на франкофонијата, 

корисникот, матичната институција и институцијата домаќин, најмалку 3 месеци пред да започне мобилноста.  
 

9. СОСТАВ НА ДОСИЕТО НА КАНДИДАТОТ 
 
Досието за аплицирање треба да биде испратено електронски. Формуларот за барање на 
мобилност на професионален стаж е објавен на следната веб адреса:  https://formulaires.auf.org. Сите 

документи треба да бидат пополнети и составени на француски јазик.   
Некомплетните досиеја или пак нивните составни делови, доколку се несоодветни, ќе се третираат како неприемливи. 
Ниеден дополнителен документ нема да биде прифатен после датумот на затворање на повикот .  
Ниеден дополнителен документ нема да биде прифатен, после електронското доставувањето на досието дури и да 
конкурсот е сеуште отворен. Кандидатот може да презентира само едно досие за кандидатура. 
За да биде комплетно и валидно, досието треба да ги содржи следните елементи (да се приложи формуларот, како 
приложен документ, во PDF формат – за да се конвертираат документите во PDF формат):  
1. копија од документ за идентификација; 
2. мотивациско писмо; 
3. активно Curriculum vitae; 
4. извештај со оценки од сите академски години и следени семестри, преведени на француски јазик и заверени од 
нотар или пак од матичната институција; 
5. потврда за студент или валидна студентска легитимација, за тековната универзитетска година (2015-2016); 
6. Потврда за одобрено учество од страна на матичната институција, потпишана и заверена од одговорното 
лице ( шеф на департманот/катедрата/институтот и од деканот) види приложен модел од АУФ; Потврдата треба да ги 
прецизира следните елементи/информации:  

•    дека матичната институција се ангажира да го интегрира стажот во студиската програма на студентот , земајќи ги во предвид 
неговите резултати во дипломата;  

•    актуелно ниво на студии на кандидатот;  

•    тотално времетраење на образованието (на пр. 2 години додипломски студии од вкупно 3 години на студии)  

•    официјална дата на завршување на академската 2015-2016 во матичната институција.  
7. Потврда за прием во институцијата за прием, прецизирајќи дека работен јазик е францускиот; 
8. Дополнително по свој избор, но не задолжително: потврда за лингвистички компетенции на француски јазик, 
евентуално; 
9.  Дополнително по свој избор, но не задолжително: потврда за кофинансирање, евентуално (декларација за покривање 
на трошоците од самиот кандидат, доколку евентуално неговата селекција може да биде со кофинансирање; ако институцијата 
за прием означи во потврдата за прием дека таа нуди финансиско кофинансирање или пак да ја  приложи оваа потврда како 
доказ). 
 
 
 
 
 
 

АНЕКС 1  
ЛИСТА НА НАУЧНИ ДИСЦИПЛИНИ  

ДИСЦИПЛИНА КОД ДИСЦИПЛИНА КОД ДИСЦИПЛИНА КОД 

Јавна администрација D100 Екологија D117 Ветеринарна медицина D134 

Земјоделско-прехранбена D101 Економија D118 Океанографија D135 

Агрономија D102 Образование D119 Филозофија D136 

Управување со територија D103 Животна средина D120 Физика D137 

Антропологија D104 Шумарство D121 Политика D138 

Археологија D105 Архитектура D122 Психологија D139 

Архитектура D106 Географија D123 Религии D140 

Уметност D107 Геологија D124 Здравје D141 

Астрономија D108 Менаџмент/Управување D125 Информатички науки D142 

Биологија D109 Историја D126 Социологија D143 

Биотехнологија D110 Хидрологија D127 Статистика D144 

Хемија D111 Информатика D128 Телекомуникации D145 

Трговија D112 Јазици D129 Теледетекција D146 

Комуникации D113 Лингвистика D130 Туризам D147 

Криминологија D114 Литература D131 Превод D148 

Демографија D115 Математика D132 Социјална работа D149 

Право D116 Медицина D133 
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