
Ad futura, Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 
 
Obrazec  »PRIJAVNICA«  Šifra kandidata: _______________ 
  (izpolni Ad futura) 

 

Prijavnica za 7. javni razpis 
»Štipendije za podiplomski študij v tujini v letu 2004« 

 
Za kandidate, ki nimajo vsaj 50% sofinanciranja s strani drugih pravnih oseb 

 
 

Prijavo natisnite in čitljivo izpolnite 
 

 
Prijavljam se za študij:  
(označite ustrezno) 
- ki spada v prioritetno študijsko področje:  da  ne 
- na izbrani univerzi v skupini  A  B  ostalo 
 

1 .  S P L O Š N I  P O D A T K I  
 
1.1. OSEBNI PODATKI: 
 
   moški      ženska 

(priimek in ime)  (označite spol) 

                
(kraj, država rojstva)  (EMŠO) 

            
(državljanstvo)  (davčna številka) 

 
 
1.2. STALNO BIVALIŠČE: 
 
   

(ulica in hišna številka)  (telefon z državno in območno kodo) 

     
(poštna številka)  (kraj)  (država) 

 
 
1.3. ZAČASNO BIVALIŠČE (uradno registrirano pri upravni enoti): 
 
   

(ulica in hišna številka)  (telefon) 

     
(poštna številka)  (kraj)  (država) 

 
 
1.4. KONTAKTNI PODATKI (za hitro obveščanje v primeru dopolnitve prijave): 
 

     
(telefon z državno in območno kodo)  (mobilni telefon z mednarodno kodo)  (telefaks z mednarodno kodo) 

  http://_________________________ 
(e-poštni naslovi)  (osebna spletna stran) 
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2 .  P L A N  F I N A N C I R A N J A  Š T U D I J A  
 

2.1. PREGLED ŠTUDIJSKIH STROŠKOV: 
Šolnina za eno študijsko leto:   
(navedite znesek v tuji valuti z navedbo valute v tričrkovni obliki kot jo predpisuje Banka Slovenije, npr. USD, CAD, GBP, 
EUR itd.)  
 
2.2 VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV PRI FUNDACIJI AD FUTURA: 
Znesek zaprošenih sredstev za šolnino pri fundaciji Ad futura v valuti:   
(navedite znesek v tuji valuti z navedbo valute v tričrkovni obliki kot jo predpisuje Banka Slovenije, npr. USD, CAD, 
GBP, EUR itd.)   

 
 

3 .  P O D A T K I  O  Š T U D I J U  
 

3.1. DOSEŽKI KANDIDATA: 

 avtorstvo 
(navedite število objav) 

 soavtorstvo 
(navedite število objav) 

 število točk 
(izpolni Ad futura) 

Objava znanstvenega dosežka v domači 
ali tuji znanstveni periodični oziroma 
samostojni publikaciji 

     

 

 vodja 
(navedite število raziskav) 

 sodelavec 
(navedite število raziskav) 

 število točk 
(izpolni Ad futura) 

Raziskovalno ali razvojno delo v 
izobraževalni oziroma raziskovalni 
instituciji ali pri delodajalcu 

     

 

 Število 
(navedite število referatov in seminarjev) 

 število točk 
(izpolni Ad futura) 

Referati in seminarji    

 

 

3.2. PODATKI O INSTITUCIJI: 
 

   
(ime visokošolske institucije v izvirniku)   

   
(kraj, pokrajina ali zvezna država, država)  

  
število točk 
(izpolni Ad futura) 

(telefon z državno in področno kodo)  

  
(telefaks z državno in področno kodo)  

 

   
(e-pošta)   

   
(spletna stran institucije)   
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3.3. PODATKI O ŠTUDIJU: 

 

       
(oznaka in naziv smeri študija iz priloge »Študijske smeri«)  

      
število točk 
(izpolni Ad futura) 

(oznaka in naziv smeri študija iz priloge »Prioritetne študijske smeri«)  

  

 

(program oziroma smer študija v izvirniku)   

   
(program oziroma smer študija v slovenščini)   

 
     
(označite ustrezno stopnjo študija)  (trajanje študija v semestrih)  (trajanje študija v letih) 

 specialistični študij     

 magistrski študij  (letnik študija v študijskem letu 04/05)  (datum prvega vpisa v ta študij) 

 doktorski študij     

  (trajanje posameznega študijskega leta od dne do dne) 

 
 
3.4. USPEH KANDIDATA: 

Povprečna ocena na dodiplomskem študiju:  
(označite ustrezno, število z vrednostjo 5 na drugem decimalnem mestu se zaokroži navzgor) 

 

 od vključno 8,5 do vključno 8,9  
število točk 
(izpolni Ad futura) 

 od vključno 9,0 do vključno 9,4  

 od vključno 9,5 do vključno 10  

 

 
 

4 .  R A Z N O  
 
 
4.1. PRILOGE K PRIJAVNICI: 
 
(preverite, če ste priložili vsa potrdila tako, kot jih zahteva razpis) 

a) fotokopija veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (obe strani)  da  ne 

b) 
fotokopija dokazila o vpisu oziroma sprejemu na tujo izobraževalno 
institucijo z navedbo študijskega programa  da  ne 

c) 
potrdilo o višini letne šolnine na ime kandidata, ki ga izda tuja 
izobraževalna institucija  da  ne 

d) 
pisne informacije o študijskem programu (informacije o poteku in 
trajanju študija ter predmetniku)  da  ne 

e) 
potrdilo fakultete o vseh številčnih ocenah na visokošolski stopnji, 
doseženih do oddaje vloge, ki ni starejše kot en mesec  da  ne 

f) 
izpis iz baze COBISS ali fotokopija prvih strani člankov oz. referatov, iz 
katerih so razvidni avtorji (za objave in referate)  da  ne 

g) 
potrdila raziskovalnih ali izobraževalnih organizacij oz. delodajalca o 
raziskovalnem oz. razvojnem delu  da  ne 

 
 
 

stran 3 od 4 



Ad futura, Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija 

 
 
4.2. POOBLASTILO 

 
Kandidatom, ki so že v tujini, svetujemo, da istočasno ob prijavi na razpis pooblastijo osebo v 
Sloveniji, ki bo v kandidatovem imenu urejala vse potrebno v zvezi s prijavo in razpisnim 
postopkom pri fundaciji Ad futura. Enako naj storijo tudi ostali kandidati pred odhodom v 
tujino oz. pred morebitno daljšo odsotnostjo. Vzorec pooblastila je objavljen na spletnih 
straneh Ad future. 
 
 
4.3. IZJAVA 

 
S podpisom prijavnice kandidat izjavlja, da študij, na katerega se prijavlja, ni študij na daljavo, 
da so podatki, navedeni v tej prijavnici in njenih prilogah, resnični, in dovoljuje fundaciji Ad 
futura vodenje teh podatkov v skladu z določili 20. člena Pravil o splošnih pogojih poslovanja 
javne ustanove Ad futura (Ur. l. RS št. 59/03 z dne 20. junija 2003). 
 
 
   

(kraj in datum)  (lastnoročni podpis kandidata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGLED ŠTEVILA TOČK Šifra kandidata: _______________ 
(izpolni Ad futura) 

 

 

 

kriterij število točk 

objava znanstvenega dosežka  

raziskovalno ali razvojno delo  dosežki kandidata 

referati in seminarji  

izbira univerze  

področje študija  druga merila 

uspeh  

skupno število točk:  
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