
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

Potrdilo matične izobraževalne ustanove o študijskem obisku študenta

PODATKI O KANDIDATU

ime in priimek dijaka / študenta datum rojstva dijaka / študenta

izobraževalni program / študijska smer na matični izobraževalni ustanovi

vpisna številka dijaka / študenta

kraj, država 

naziv študijskega obiska

naziv gostujoče ustanove (šola / univerza, fakulteta, oddelek)

Odobren datum začetka 
študijskega obiska:

Odobren datum zaključka 
študijskega. obiska:

Trajanje študijskega  obiska:

PODATKI O ŠTUDIJSKEM OBISKU

podpis odgovorne osebe (zakonitega zastopnika)
kraj datum

,

redni študent
izredni študent

Letnik v 2010/2011:

1. 2. 3. 4. 5. 6. abs.

ŽIG

sedež in kraj  

ime in priimek kontaktne osebe

kontaktna telefonska številka

kontaktni e-poštni naslov

PODATKI O MATIČNI IZOBRAŽEVALNI USTANOVI

navedite število polnih tednov in število dni  
nad zadnjim polnim tednom

Študijski obisk poteka na podlagi: Dijak / študent je za študijski obisk opravičen plačila stroškov:

evropskega programa mobilnosti:

dvo- ali večstranskega dogovora (na šolski, 
institucionalni ali drugi ravni)

individualne mobilnosti izven programov 
in dogovorov
drugo:

navedite "drugo"

navedite program

prevoz

nastanitev

prehrana

stroški programa

štipendija v višini:

drugo:

naziv (šola / univerza, fakulteta, oddelek)

izobraževanje

praktično usposabljanje
Namen študijskega obiska:

v celoti

delno in sicer:

ni opravičen in mora stroške v celoti pokriti sam 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in stipendije
POMEMBNO
Opozorilo! Zaradi pogostih napak pri izpolnjevanju potrdila vas prosimo, da ga pozorno preberite. Posebej bodite pazljivi pri izpolnjevanju zadnjega vprašanja glede stroškov študijskega obiska.
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