
AD FUTURA 
Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana,  
 
 
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 objavlja javni 
razpis za  
 

 
ŠTIPENDIJO ZA MAGISTRSKI ŠTUDIJ 

EVROPSKIH ZADEV NA UNIVERZI V LIMERICKU 
 
 
1. Predmet razpisa 
Znanstveno- izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad in Univerza v Limericku bosta za 
študijsko leto 2004/2005 podelila skupno štipendijo slovenskemu državljanu, ki bo sprejet na enoletni 
podiplomski študij »Master of Arts in European Integration« na Univerzi v Limericku. 
 
2. Pogoji razpisa 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
a) je državljan Republike Slovenije; 
b) njegova povprečna ocena na celotnem dodiplomskem študiju je 8,5 ali več 
c) ima univerzitetno diplomo iz ekonomije, prava, politologije ali sociologije pridobljeno v Republiki 

Sloveniji,  
d) odlično znanje angleškega jezika, 
e) bo v študijskem letu 2004/2005 sprejet na podiplomski študij »Master of Arts in European 

Integration« na Univerzi v Limericku, Irska.  
 
3. Prijava in zahtevani dokumenti 
Poleg izpolnjene in podpisane prijavnice naj bodo priložena tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju 
pogojev: 
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije, 
- potrdilo o zaključeni univerzitetni izobrazbi-diplomo ustrezne smeri, 
- uradno potrdilo o doseženih ocenah vseh letnikov zaključenega dodiplomskega študija in oceno 

diplome, če ta obstaja, 
- življenjepis (v angleškem jeziku), kjer kandidat navede tudi svoje dosežke in nagrade na 

študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju in o tem priloži dokazila, 
- motivacijsko pismo (v angleškem jeziku), dolgo največ eno stran. 
 
Kandidate prosimo, da življenjepis in motivacijsko pismo oddajo v pisni in elektronski obliki na naslov 
info@ad-futura.si s pripisom »Univerza v Limericku«. 
 
4. Ocenjevanje prijav 
Prijave vseh kandidatov bodo pregledane in ugotovljeno bo, ali izpolnjujejo razpisne pogoje. Če bo iz 
prijave kandidata ali iz priloženih dokazil razvidno, da kandidat razpisnih pogojev ne izpolnjuje, bo 
njegova vloga zavrnjena. 
Kandidati bodo povabljeni na razgovor, ki ga bo opravila komisija, sestavljena iz predstavnikov 
Univerze v Limericku in fundacije Ad futura. Razgovor bo potekal v angleškem jeziku. Kandidat, ki bo v 
izbirnem postopku sprejet na Univerzo v Limericku, bo prejel štipendijo fundacije Ad futura.  
 
5. Pogodbene obveznosti 
Upravičenec do štipendije se bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil s fundacijo Ad futura, 
obvezal, da bodo po uspešno zaključenem študiju sklenili delovno razmerje z delodajalcem s sedežem 
v Republiki Sloveniji, kjer bo moral biti zaposlen najmanj eno (1) leto. 
 
6. Obseg štipendije 
Štipendija vključuje stroške šolnine, nastanitve, prehrane, literature in letalski prevoz.  
 
7. Rok in način oddaje prijav 

mailto:info@ad-futura.si


Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov Ad futura, 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: Univerza v Limericku). Rok za zbiranje prijav prične teči 
naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS ter traja do izteka zadnjega dne roka, ki je 23. 
april 2004.  
 
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, 
- vročena uradni osebi na sedežu Ad future najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur. 
 
7. Dostopnost dokumentacije 
Prijavnica in ostala razpisna dokumentacija 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, po telefonu in po elektronski pošti. 
 
 
Ad futura, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana 
Tel. ++386 (0)1 434-10-80, Faks. ++386 (0)1 434-10-92 
e-pošta: info@ad-futura.si, spletna stran http://www.ad-futura.si 
 
 


