
AD FUTURA 
Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije 

Javni sklad

PRIJAVNICA ZA 1. JAVNI RAZPIS
"ŠTIPENDIJE ZA DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI ŠTUDIJ V TUJINI V LETU 2002"

(objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 54/02 dne 21. junija 2002)

1. SPLOŠNI PODATKI
1.1. OSEBNI PODATKI:
ime
priimek
kraj, država in datum rojstva
državljanstvo (navedi državljanstvo)

spol (počrni krožec pred izbiro) O   moški          O ženska

1.2. STALNO BIVALIŠČE:
ulica in hišna številka

poštna številka in kraj

država

1.3. ZAČASNO BIVALIŠČE, ČE JE DRUGAČNO OD STALNEGA:
ulica in hišna številka

poštna številka in kraj

država

1.4. KONTAKTNI PODATKI:
(pri vpisovanju telefonskih številk vedno navedite tudi državno in omrežno številko, pri e-naslovih pa pazljivo pri vpišite pike, pomišljaje in 
podčrtaje)

telefon

mobilni telefon

telefaks

e-pošta

naslov osebne spletne strani http://

1.5. PRILOGE K PRIJAVNEMU OBRAZCU:

Prijavni obrazec za 1. javni razpis stran 1 šifra kandidata: ________
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2. PODATKI O ŠTUDIJU
(vsi podatki na tej strani se nanašajo izključno na študij, za katerega štipendiranje se kandidat prijavlja)

2.1. PODATKI O INSTITUCIJI:
ime institucije (v izvirniku)

naslov (ulica in hišna številka)

poštna številka, kraj, pokrajina

država

telefon

telefaks

e-pošta

naslov spletne strani http://

2.2. PODATKI O ŠTUDIJU:
področje študija (znanstvena disciplina)

program oz. smer študija

trajanje študija (v semestrih IN letih)

stopnja študija (počrni krožec pred izbiro)

O dodiplomski študij 

O specialistični študij 
O magistrski študij

O doktorski študij 

O podoktorski študij 
O drugo (opišite spodaj)

drugo: 

obvezni predmeti (navedite SAMO obvezne predmete, po potrebi dodajte na drugi strani)

2.3. PODATKI O VPISU:
Počrni krožec pred izbiro (možna je samo ena izbira) in po potrebi dopolni:

O v  ta študij sem se prvič vpisal v študijskem letu ___________________ in sem v štud. letu 2001/2002 vpisan v 
_____________ letnik študija

O v  ta študij se bom prvič vpisal v študijskem letu 2002/2003 in sicer v _______________ letnik študija.

Prijavni obrazec za 1. javni razpis stran 2 šifra kandidata: ________
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3. PLAN FINANCIRANJA ŠTUDIJA

3.1. PODATKI O ŠTIPENDIJI
a) Prijavljam se za štipendijo od izbranega študijskega leta dalje (počrni krožec pred izbiro):
     Opomba: Štipendija se dodeli do zaključka študija

                       O 2001/2002 O 2002/2003

b) Prijavljam se za štipendijo* za (počrni krožec pred izbiro):
     *kandidat izbere le eno izmed obeh navedenih možnosti

                       O šolnino O življenjske stroške

3.2. PREGLED VIROV SREDSTEV
Kandidati navedejo vire sredstev kot % šolnine ali življenjskih stroškov glede na izbiro pod točko 3.1. b).

Delež, ki ga bo kandidat pokril iz lastnih ali drugih virov (navedi v %) %

Delež, za katerega pokritje se kandidat prijavlja na razpis Ad future (navedi v %) %

Skupaj (skupni seštevek obeh deležev mora znašati 100%) %

3.3. PREGLED ŠTUDIJSKIH STROŠKOV
Kandidat mora v prvi vrsti tabele navesti kratico tuje valute, v kateri so navedni zneski v tuji valuti.

v SIT v valuti _______

1. letna šolnina

2. življenjski stroški (nastanitev in prehrana) za 10 mesecev)

3. SKUPAJ:

   Izjavljam, da so podatki, navedeni v  tej prijavnici in njenih prilogah resnični.

   O Soglašam,... 
   O Ne soglašam,...

...da Ad futura vodi evidenco mojih podatkov, navedenih v tej prijavnici, po izteku razpisnega 
postopka, če mi ne bodo odobrena srestva po tem razpisu.

kraj, datum

lastnoročni podpis kandidata:

Prijavni obrazec za 1. javni razpis stran 3 šifra kandidata: ________


