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PROGRAMI SPODBUJANJA 
MOBILNOSTI V TUJINO 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in 
preživninski sklad Republike Slovenije 
v sklopu programov za spodbujanje 
mobilnosti Ad futura razpisuje različne 
oblike štipendiranja in sofinanciranja  
mednarodne mobilnosti dijakov, 
študentov in strokovnjakov.

Namen štipendij Ad futura je izboljšati 
strokovno usposobljenost, zagotoviti 
kadre za razvoj in inovacije na različnih 
znanstvenih področjih ter omogočiti 

prenos znanja in dobrih praks med 
subjekti v Republiki Sloveniji in tujini, da 
se izboljša konkurenčnost slovenskega 
gospodarstva.

Sklad vsako leto objavi razpise na svoji 
spletni strani, kjer so določeni posamezni 
pogoji, merila in višina štipendij.

ad-futura@sklad-kadri.si
01 43 41 566

Študij

ŠTIPENDIRANJE 
DODIPLOMSKEGA IN 
PODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA V 
TUJINI 

Prijavitelj:  
posameznik, ki odhaja na študij ali že 
študira v tujini.

Višina štipendije:  
do 1.000 EUR mesečno za življenjske 
stroške in do 15.000 EUR letno za 
šolnino.

Trajanje štipendiranja:  
za čas uradnega trajanja izobraževalnega 
programa.

Obveznosti:  
končanje študija (pridobitev zadevne 
stopnje izobrazbe) in po koncu študija 
zaposlitev pri delodajalcu s sedežem v 
Republiki Sloveniji za obdobje, enako 
obdobju prejemanja štipendije. 

ŠTIPENDIRANJE DOKTORSKEGA 
ŠTUDIJA NA EUROPEAN 
UNIVERSITY INSTITUTE (EUI)

Prijavitelj:  
posameznik, sprejet na doktorski študij 
na EUI
Višina štipendije:  
štipendija se podeli za življenjske 
stroške, vključno z dodatkom za 
zdravstveno zavarovanje in  (enkratne) 
potne stroške, v višini, kot jo ob objavi 
razpisa določi EUI. Štipendist šolnine ne 
plača. 

Trajanje štipendiranja:  
3 leta, četrto leto financira EUI.

Obveznosti:  
končanje študija (pridobitev zadevne 
stopnje izobrazbe).

Posebnosti:  
postopka prijave za sprejem na doktorski 
študij na EUI in prijave za štipendijo sta 
ločena postopka. 
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Študijski obiski ŠTIPENDIRANJE ŠTUDIJSKIH  
OBISKOV V TUJINI 

Prijavitelj:  
dijak ali študent prve ali druge bolonjske 
stopnje.

Višina štipendije:  
tedenska štipendija za življenjske stroške in 
možnost dodelitve dodatka za potne stroške v 
višini, določeni z javnim razpisom. 

Trajanje štipendiranja:  
najmanj 2 tedna za dijaka oziroma 3 tedne za 
študenta, do skupno največ 25 tednov. 

Obveznosti:  
obveznosti, opravljene pri tuji izobraževalni 
ustanovi, morajo biti vrednotene ali priznane 
na izobraževalnem zavodu v Sloveniji.

ŠTIPENDIRANJE UDELEŽBE 
DIJAKA NA MEDNARODNEM 
POLETNEM INŠTITUTU 
BENJAMINA FRANKLINA 

Prijavitelj: 
dijak, sprejet v poletno šolo.

Višina štipendije:  
štipendija se praviloma dodeli za stroške 
letalskega prevoza med letališčema 
v Sloveniji in ZDA (glede na lokacijo 
poletne šole), stroške poletne šole in 
enkratni dodatek v višini, kot ga določi 
veleposlaništvo ZDA v Sloveniji. 

Obveznosti:  
obveznosti, opravljene pri tuji 
izobraževalni ustanovi, morajo 
biti vrednotene ali priznane na 
izobraževalnem zavodu v Sloveniji.

ŠTIPENDIRANJE ŠTUDIJSKIH 
OBISKOV ŠTUDENTOV V OKVIRU 
PROGRAMA ERASMUS

Prijavitelj:  
višješolska oziroma visokošolska 
izobraževalna ustanova v Republiki 
Sloveniji ali akreditirani konzorcij za 
program Erasmus+.

Višina štipendije:  
mesečna štipendija za življenjske stroške 
štipendista v višini, določeni z javnim 
razpisom. 

Trajanje štipendiranja:  
za čas trajanja študijskega obiska.

Obveznosti:  
namenska poraba sredstev in predložitev 
končnega poročila. 
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Tekmovanja Raziskovanje  

ŠTIPENDIJE ZA UDELEŽBO NA 
MEDNARODNIH TEKMOVANJIH 
IZ ZNANJA ALI RAZISKOVANJA V 
TUJINI  

Prijavitelj:  
izobraževalna ali raziskovalna ustanova 
ali drugo strokovno združenje, ustanova 
ali društvo. 

Višina štipendije:  
štipendija se dodeli za stroške, 
neposredno povezane z mobilnostjo 

tekmovalne skupine z mentorjem 
na tekmovanju v tujini (potni stroški, 
stroški namestitve, stroški kotizacije ali 
prijavnine ipd.) v višini, določeni z javnim 
razpisom. 

Obveznosti:  
namenska poraba sredstev in predložitev 
poročila o udeležbi na tekmovanju. 

SOFINANCIRANJE 
PODOKTORSKEGA 
RAZISKOVALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA NA EUROPEAN 
UNIVERSITY INSTITUTE (EUI)

Prijavitelj:  
posameznik, sprejet na podoktorski  
študij na EUI.

Višina sofinanciranja:  
sredstva se dodelijo za življenjske in potne 
stroške, v višini, kot jo vsako leto  
ob objavi razpisa določi EUI.

Trajanje štipendiranja:  
1 leto.

Obveznosti:  
končanje podoktorskega raziskovalnega 
izobraževanja.

Posebnosti:  
postopka prijave za sprejem na 
podoktorski študij na EUI in prijave za 
štipendijo za podoktorski študij sta  
ločena postopka.

PROGRAM FULBRIGHT –  
ZA GOSTOVANJE NA USTANOVI  
V ZDA

Prijavitelj:  
doktorski študent ali podoktorski 
raziskovalec, čigar gostovanje je že 
potrdil pristojni organ v ZDA. 

Višina sofinanciranja:  
sredstva se dodelijo za življenjske 
stroške ali stroške letalske vozovnice v 
višini, določeni z javnim razpisom. 

Trajanje štipendiranja:  
za čas trajanja gostovanja.

Obveznosti:  
namenska poraba sredstev in predložitev 
vsebinskega poročila o gostovanju.

Posebnosti:  
vlagatelj mora biti eno do dve leti pred 
gostovanjem izbran za gostovanje 
v okviru postopka javnega razpisa 
veleposlaništva ZDA v Ljubljani, ta razpis 
je vsako leto objavljen v začetku junija. 
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PROGRAMI SPODUBJANJA 
MOBILNOSTI V SLOVENIJO 
Študij

ŠTIPENDIRANJE PODIPLOMSKEGA 
ŠTUDIJA DRŽAVLJANOV DRŽAV 
ZAHODNEGA BALKANA V 
SLOVENIJI 

Prijavitelj:  
državljan ustrezne države Zahodnega 
Balkana, ki prihaja na študij v Slovenijo 
ali že študira v Sloveniji.

Višina štipendije:  
700 EUR mesečno za življenjske stroške 
in do 3.000 EUR letno za šolnino.

Trajanje štipendiranja:  
za čas uradnega trajanja izobraževalnega 
programa.

Obveznosti:  
končanje študija (pridobitev zadevne 
stopnje izobrazbe).

Posebnosti:  
postopka prijave za sprejem na študij na 
izobraževalni zavod v Sloveniji in prijave 
za štipendijo sta ločena postopka. 

ŠTIPENDIRANJE 
SREDNJEŠOLSKEGA 
IZOBRAŽEVANJA DRŽAVLJANOV 
DRŽAV ZAHODNEGA BALKANA V 
SLOVENIJI 

Prijavitelj:  
srednja tehniška, poklicna in srednja 
strokovna šola v Sloveniji. 

Višina štipendije:  
3.500 EUR letno za življenjske stroške in 
do 2.000 EUR letno za šolnino za dijaka. 

Trajanje štipendiranja:  
za čas uradnega trajanja izobraževalnega 
programa.

Obveznosti:  
končanje izobraževanja dijaka 
(pridobitev zadevne stopnje izobrazbe).

ŠTIPENDIRANJE PODIPLOMSKEGA 
ŠTUDIJA TUJIH DRŽAVLJANOV 
V SLOVENIJI NA PODLAGI 
RAZVOJNIH DOGOVOROV 

Prijavitelj:  
državljan države, kot je določena v 
posameznem javnem razpisu, ki prihaja 
na študij v Slovenijo. 

Višina štipendije:  
700 EUR mesečno za življenjske stroške 
in do 5.000 EUR letno za šolnino. 

Trajanje štipendiranja:  
za čas uradnega trajanja izobraževalnega 
programa oziroma za dodatno leto, če 
tako določa javni razpis. 

Obveznosti:  
končanje študija (pridobitev zadevne 
stopnje izobrazbe). 

Posebnosti:  
postopka prijave za sprejem na študij na 
izobraževalni zavod v Sloveniji in prijave 
za štipendijo sta ločena postopka. 
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ŠTIPENDIRANJE 
DODIPLOMSKEGA IN 
MAGISTRSKEGA ŠTUDIJA 
SLOVENCEV V ZAMEJSTVU IN PO 
SVETU V SLOVENIJI

Prijavitelj:  
posameznik slovenske narodnosti s 
stalnim prebivališčem zunaj RS, ki prihaja 
na študij v Slovenijo.

Višina štipendije:  
200 EUR mesečno (možnost prejemanja 
dodatka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje).

Trajanje štipendiranja:  
za čas uradnega trajanja izobraževalnega 
programa, lahko tudi za dodatno leto ob 
izpolnjevanju pogojev.

Obveznosti:  
končanje študija (pridobitev zadevne 
stopnje izobrazbe). 

Posebnosti:  
postopka prijave za sprejem na študij na 
izobraževalni zavod v Sloveniji in prijave 
za štipendijo sta ločena postopka. 

Center EducationUSA 

Center EducationUSA zagotavlja 
nepristranske in zanesljive informacije 
o študiju v ZDA. V okviru centra deluje 
knjižnica, kjer je na voljo literatura: 

•  o študijskih programih v tujini, 
•  o prijavnih postopkih za študij v tujini,
•  o raznih jezikovnih in drugih izpitih, ki jih 

je treba opraviti za sprejem ali vpis na 
študij v tujini (SAT, TOEFL, IELTS, GRE itd.), 

•  o raznih štipendijskih programih in 
drugem.

  www.educationusa.state.gov

  FB.com/EducationUSA.Slovenia/

  educationusa@sklad-kadri.si
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T 01 43 41 566
E  ad-futura@sklad-kadri.si
S www.srips-rs.si 

Dunajska cesta 20,
1000 Ljubljana
Slovenija

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, december 2017.

sklad Republik e Sl ovenije 

Z AD FUTURO
NA ŠTUDIJSKO TURO


