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

 
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, 59/03) Ad futura razpisuje  
 
 

RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DOKTORATA Z DELJENIM 
MENTORSTVOM 

 
  
1. Predmet razpisa 
Ad futura in Republika Francija bosta v letu 2005 skupaj štipendirali dva slovenska 
državljana, ki sta že vpisana ali ki se vpisujeta na doktorski študij na slovenski in 
francoski univerzi. Štipendija bo podeljena za raziskovalno delo v Republiki Franciji. 
Štipendista bosta pri raziskovalnem delu vodila francoski in slovenski mentor. Med 
obema univerzama bo podpisana pogodba, na podlagi katere bo doktorat priznan v obeh 
državah.  
Predmet razpisa je štipendiranje življenjskih stroškov bivanja v Republiki Franciji za 4 
mesece na leto za dobo 3 let. V letu 2005 bo višina štipendije 750 EUR mesečno. 
Republika Francija bo štipendistu krila stroške za šolnino na francoski univerzi, vse 
stroške zdravstvenega zavarovanja ter potne stroške na relaciji Ljubljana-Pariz-Ljubljana. 
V Franciji bo za štipendista organiziran sprejem in po potrebi nočitev ter prevoz do 
institucije. 
 
Razpis bo odprt naslednji dan po objavi v Uradnem listu do 4. marca 2005.  
 
 
2. Pogoji razpisa 
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
− je državljan Republike Slovenije, 
− je vpisan na javno veljavni (akreditirani) doktorski študijski program na javno 

veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji, 
− bo na tem študiju pridobil diplomo, ki bo na podlagi podpisane pogodbe priznana v 

obeh državah, 
− ima na francoski instituciji že navezan stik z mentorjem, 
− bo vsako leto opravil del raziskovalnega dela na francoski instituciji, ki bo trajalo štiri 

(4) mesece,  
− stroški bivanja v zvezi z njegovim raziskovalnim delom v Republiki Franciji v trajanju 

iz prejšnje alineje niso kriti iz drugih sredstev državnega proračuna. 
 
Prednost bodo imeli kandidati: 

- ki so že vpisani ali ki se vpisujejo na doktorski študij s področja 
naravoslovja in tehnologije;  

- ki v okviru doktorskega študija opravljajo raziskovalno delo na projektu ali 
programu, ki ga že financira ali sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarstvo, Republika Francija ali 
je v sklopu okvirnih programov EU; 

- ki bodo v okviru doktorskega študija sodelovali pri projektih ali programih, 
za katere je znanstveno sodelovanje v Republiki Franciji izjemnega 
pomena (raziskav ni mogoče opravljati v Republiki Sloveniji, pridobivanje 
novih znanj,...). 

 
 
3. Merila za ocenjevanje prijav 
Merila za dodelitev štipendije so: 

stran 1 



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

 
- znanstvena uspešnost slovenskega in francoskega mentorja in/ali raziskovalne skupine 
v Franciji,  
- znanstvena uspešnost kandidata. 
 
Francoska raziskovalna skupina, v katero se bo štipendist vključil, mora posredovati novo 
znanje, metodologijo oziroma tehnike raziskovalnega dela.  
 
 
4. Prijava in zahtevani dokumenti 
Prijava na razpis mora vsebovati v celoti izpolnjeno in podpisano prijavnico, ter: 

- fotokopijo veljavnega potnega lista ali (obeh strani) osebne izkaznice kandidata, 
- fotokopijo dokazila o vpisu oziroma sprejemu na izobraževalno institucijo z navedbo 

študijskega programa, 
- izjavi slovenskega in francoskega mentorja, da bosta kandidata vodila pri tem 

programu ali fotokopijo podpisane pogodbe med slovensko in francosko univerzo, 
na podlagi katere bo doktorat priznan v obeh državah, 

- fotokopijo pogodbe o financiranju življenjskih stroškov bivanja štipendista v času 
raziskovalnega dela v Republiki Franciji iz drugih sredstev državnega proračuna RS. 

 
 
5. Obravnavanje vlog 
V izbirnem postopku kandidatov sodelujejo evalvatorji, ki ocenjujejo pomembnost 
znanstvenega sodelovanja v Republiki Franciji, znanstveno uspešnost francoskega in 
slovenskega mentorja, znanstveno uspešnost raziskovalne skupine v Franciji ter 
znanstveno uspešnost kandidatana. Ocenjevanje bo potekalo na podlagi zahtevanih 
oziroma predloženih dokazil. O izbiri kandidatov fundacija Ad futura izda odločbo in z 
izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Pred sklenitvijo pogodbe o 
štipendiranju morajo izbrani kandidati obvezno predložiti fotokopijo podpisane pogodbe 
med slovensko in francosko univerzo, na podlagi katere bo doktorat priznan v obeh 
državah, če tega že niso storili ob prijavi. 
 
 
6. Štipendiranje 
Pogodba se izvaja tri (3) študijska leta tako, da fundacija Ad futura nakaže odobrena 
sredstva na poslovni račun CNOUS, ki jih ta v mesečnih obrokih nakazuje 
štipendistu v času njegovega bivanja v Republiki Franciji. Štipendist mora po 
zaključenem doktoratu o tem predložiti potrdilo. 
V primeru, da so življenjski stroški bivanja v času raziskovalnega dela v Republiki Franciji 
kriti iz drugih sredstev državnega proračuna, štipendist fundaciji Ad futura vrne razliko do 
razpisane vrednosti. 
 
7. Rok in način oddaje prijav 
Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura, 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 12. razpis). Rok za zbiranje prijav prične 
teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja do vključno 4. marca 
2005. 
 
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. 
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8. Dostopnost razpisne 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.  
 
 
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
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