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, 78/01 in 59/03) Ad futura razpisuje

ŠTIPENDIJE ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ TUJIH DRŽAVLJANOV
V SLOVENIJI V ŠTUDIJSKEM LETU 2003/2004
v skupnem znesku 24.000.000,00 SIT

1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je štipendiranje tujih državljanov za plačilo šolnine za podiplomski študij na slovenskih izobraževalnih
institucijah za študijsko leto 2003/2004.

2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
a) ni državljan Republike Slovenije,
b) je v študijskem letu 2003/2004 sprejet ali vpisan na izobraževanje v okviru javno veljavnega (akreditiranega)
študijskega programa na javno veljavno (akreditirano) slovensko izobraževalno institucijo,
c) bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
d) ne prihaja na študij v Slovenijo preko programov akademskih izmenjav,
e) šolnine nima v celoti pokrite od drugih pravnih subjektov, ki niso Ad futura.
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico ter dokazila o izpolnjevanju pogojev in
izbirnih meril, in sicer:
- fotokopijo veljavnega potnega lista,
- fotokopijo dokazila o sprejemu na slovensko izobraževalno institucijo in študijski program,
- fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja (diploma ali magisterij),
- potrdilo o vseh doseženih ocenah za zadnji v celoti zaključen študij kandidata; če je kandidat zaključil ta študij
na tuji izobraževalni instituciji, predloži tudi uradno ocenjevalno lestvico z legendo ocen,
- potrdilo o višini letne šolnine na ime kandidata, ki ga izda slovenska izobraževalna institucija,
- fotokopije dokazil o morebitnih drugih virih sredstev s strani drugih pravnih ali fizičnih oseb.

3. Merila za ocenjevanje prijav
Največje možno število točk je 50. Dodelijo se na podlagi naslednjih meril:
a) prioritetnost študijske smeri – do 20 točk;
b) študijski uspeh – do 20 točk;
c) sredstva iz lastnih oziroma drugih virov – do 10 točk.
Na prednostni seznam se uvrstijo le kandidati, ki dobijo točke po vsaj dveh izmed zgornjih treh meril.
Razvrščanje po merilih:
a) kandidati z enakim številom točk se razvrstijo na izbirnem seznamu tako, da se po vrstnem redu upoštevajo
merila a), b), c).
b) če imajo kandidati enako število točk po vseh treh merilih, se višje uvrsti tisti kandidat, ki se prijavlja za
štipendijo za doktorski študij.
c) med več enako uvrščenih kandidatov po uporabi merila v prejšnjem odstavku se višje uvrsti tisti kandidat,
katerega letna štipendija v absolutnem znesku predstavlja nižji znesek.
Vsa merila in razpisni postopek so podrobneje razčlenjeni v Pravilih o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad
future (Ur.l. RS 59/03), ki so na voljo na spletni strani in na sedežu Ad future.
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4. Trajanje štipendiranja
Pogodba o štipendiranju se izvaja eno študijsko leto, njeno izvrševanje se nadaljuje v naslednjem, če štipendist
izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje študija in je za študijski uspeh (merilo b) zbral najmanj 80 % točk, ki si jih
je pridobil v izbirnem postopku.

5. Višina sredstev
Najvišji znesek odobrene letne štipendije za posamezno študijsko leto po tem razpisu znaša 800.000,00 SIT oziroma
največ 100% šolnine.

6. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavnico skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev najkasneje do 30. septembra 2003 po pošti na
naslov Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 3. razpis) oziroma na št. faksa ++386 1 430 08 64. Rok
za zbiranje prijav prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če je:
- poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji dan roka,
- poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu,
- poslana po telefaksu najkasneje zadnji dan roka, upošteva se datum, ki ga odtisne telefaksna naprava,
- poslana po elektronski pošti, če so za to izpolnjeni pogoji o varnem elektronskem poslovanju (digitalni podpis z
uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pooblaščenega overitelja), pri čemer se upošteva datum, ko je bila
elektronska pošta poslana,
- vročena uradni osebi na sedežu Ad future najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur.

7. Dostopnost dokumentacije
Prijavnica je na voljo na spletni strani oziroma na sedežu Ad future v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do
15. ure. Dodatne informacije so na voljo v času uradnih ur osebno ali po telefonu, ter po elektronski pošti.
Ta razpis je objavljen tudi na spletnih straneh Ad future.

Ad futura, javni sklad
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana
Tel. ++386 (0)1 430-08-65, Faks. ++386 (0)1 430-08-64
e-pošta: info@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si
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