AD FUTURA
Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije
Javni sklad

Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad" (Uradni list RS, št. 63/01 in 78/01) Ad futura razpisuje

ŠTIPENDIJE V LETU 2002 ZA
DODIPLOMSKI IN PODIPLOMSKI
ŠTUDIJ V TUJINI
V SKUPNEM ZNESKU 232.356.000 SIT

Za štipendije za dodiplomski oziroma podiplomski študij (specializacijo, magistrski ali doktorski študij), ki ni
krajši od 12 mesecev, skladno s Pravili o splošnih pogojih poslovanja (Ur. l. RS, št. 45/02 in 54/02), se
lahko prijavijo:

1.
2.

slovenski državljani, ki so vpisani v javno veljavni (akreditirani) študij na tujih verificiranih (akreditiranih)
izobraževalnih institucijah v tekočem študijskem letu 2001/2002 in
slovenski državljani, ki so sprejeti v javno veljavni (akreditirani) študij na tujih verificiranih (akreditiranih)
izobraževalnih institucijah in se vanj nameravajo vpisati v študijskem letu 2002/2003.

Najvišji zgornji znesek odobrene štipendije za študijsko leto po tem razpisu znaša 4.500.000 SIT.
Prijavo na ta razpis kandidati pošljejo na obrazcu prijavnice skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev po
pošti na naslov: Ad futura, Dunajska 58, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 1. javni razpis), ali po telefaksu na
tel. št. ++386 1 236 14 81, oziroma vročijo neposredno uradni osebi na sedežu ustanove med uradnimi
urami. Upoštevane bodo samo tiste prijave, ki bodo prispele najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrazec prijavnice se dobi na domači strani Ad future na spletnem naslovu: www.ad-futura.si oziroma na
njenem sedežu v Ljubljani na Dunajski 58 v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12 do 15 ure.
Informacije je možno dobiti preko pošte (naslov: Ad futura, 1000 Ljubljana, Dunajska 58) ali po elektronski
pošti (naslov info@ad-futura.si) ali po telefonu na št.++386 (0)1 236 14 80 ali telefaksu.
K prijavi je treba priložiti oziroma poslati dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in izbirnih meril in
sicer:
- fotokopijo veljavnega osebnega identifikacijskega dokumenta (potnega lista, osebne izkaznice ali
vozniškega dovoljenja),
- fotokopijo dokazila o vpisu oziroma sprejemu na tujo izobraževalno institucijo,
- pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo predmetnik z opisom temeljnih predmetov,
- fotokopijo diplome oziroma zadnjega zaključnega spričevala,
- potrdilo o opravljenih dosedanjih obveznostih in doseženih ocenah na dosedanji študijski ravni (letnik
izobraževanja),
- fotokopije dokazil o priznanjih in dosežkih v zadnjih dveh študijskih letih oziroma v tekočem
študijskem letu,
- potrdilo izobraževalne institucije o višini šolnine in deležu sredstev za študij, ki jih kandidat prejema iz
drugih virov.
Kandidati bodo razvrščeni na izbirni seznam po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk
na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev oziroma meril. Pogoji in merila ter postopek izbora so opredeljeni
v Pravilih o splošnih pogojih poslovanja, ki so objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije št. 45/02 in
54/02 (Sprememba Pravil o splošnih pogojih poslovanja Ad future).
Razpis in Pravila o splošnih pogojih poslovanja so dostopni na spletni strani Ad future www.ad-futura.si ali
na sedežu Ad future med uradnimi urami.
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S tem razpisom se razveljavi in nadomesti istovrstni razpis, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike
Slovenije št. 45/02 in 50/02 (podaljšan prijavni rok).
Vsi kandidati, ki so se že prijavili na prejšnja razpisa, ki sta bila objavljena v Uradnem listu št. 41/02 in 45/02
in v podaljšanem prijavnem roku, ki je bil objavljen v št. 50/02, bodo, v treh dneh po objavi tega razpisa,
osebno pozvani po priporočeni pošti oziroma na najhitrejši način, da podajo izjavo, s katero lahko svojo
vlogo ponovno prijavijo oziroma dopolnijo in ponovno prijavijo ali pa jo umaknejo.

Številka: 4-1/4-06/02
Ljubljana, 17. junija 2002

Ad futura
Dunajska 58
1000 Ljubljana
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