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Obrazec IZPOLNITE ELEKTRONSKO!! Videli boste navodila (z miško se postavite na vnosno polje), imeli možnost iz nabora izbrati ustrezno možnost itd., kar vam bo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju. Na ta način lahko prispevate k pospešitvi postopkov odločanja.
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KARIERNI NAČRT IN DODATNA MERILA
(priloga k prijavnici na 334. Javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2023)
1 Zadnje izobraževanje pred vpisom na študij v tujini, za štipendiranje katerega se prijavljam: 
2 Štipendije in drugi finančni viri v času zadnjega izobraževanja:
naziv štipendije ali vira
(ime štipendije, nagrade ali drugega vira)
naziv pravne osebe
(štipenditor, sofinancer ali podobno)
skupni znesek
valuta
obdobje prejemanja
namen sredstev
(šolnina, življenjski stroški itd.)
3 Merila - Objave
Če uveljavljate točke po merilu 7.4. Objave, navedite objave v spodnjo tabelo. V nasprotnem primeru tabele ne izpolnjujte.
naslov prispevka oziroma publikacije
naslov publikacije, v kateri je bil prispevek obljavljen
tipologija COBISS.SI
datum vpisa v COBISS.SI
4 Merila - Vodilne vloge v različnih organizacijah
Če uveljavljate točke po merilu 7.5.1. Vodilne vloge v različnih organizacijah, navedite vloge iz let 2020, 2021 in 2022 v spodnjo tabelo. V nasprotnem primeru tabele ne izpolnjujte. Za vsako vodilno vlogo priložite tudi v celoti izpolnjen obrazec vodilne vloge, ki ga izpolni in potrdi (z žigom in podpisom) odgovorna oseba organizacije, kjer ste vodilno vlogo opravljali.
naziv vodilne vloge
naziv organizacije
5 Merila - Relevantne delovne izkušnje
Če uveljavljate točke po merilu 7.5.2. Relevantne delovne izkušnje, navedite delovne izkušnje iz let 2020, 2021 in 2022 v spodnjo tabelo. V nasprotnem primeru tabele ne izpolnjujte. Za vsako delovno izkušnjo priložite tudi v celoti izpolnjen obrazec delovne izkušnje, ki ga izpolni in potrdi (z žigom in podpisom) odgovorna oseba organizacije, kjer ste delovno izkušnjo opravljali.
naziv delovnega mesta / področje dela
naziv delodajalca
6 Dosedanje izkušnje v tujini
7 Izbira študija
8 Načrti po zaključku študija, za štipendiranje katerega se prijavljate
8.5 Navedite tri (3) delodajalce v Sloveniji, za katere menite, da bi bili ustrezen kader, ter na kratko opišite vaše predstave, želje in pričakovanja glede vsebine in načina dela:
Naziv delodajalca
Sektor
Kakšne so vaše predstave, želje in pričakovanja glede vsebine in načina dela pri tem delodajalcu?
POZOR: Izpolnjen obrazec KARIERNI NAČRT IN OBJAVE je treba oddati v fizični obliki! 
 
Oddaja v fizični obliki:
Izpolnjen in natisnjen obrazec podpišite in ga nato skupaj s prijavnico in vsemi zahtevanimi dokazili predložite v roku za prijavo osebno ali pošljite po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov:
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (za 334. javni razpis)
Dunajska cesta 20, SI - 1000 Ljubljana 
,
lastnoročni podpis vlagatelja
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