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Šifra prijavitelja: ______________________ 
(izpolni javni sklad)

Prijavnica za 130. Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja  
Slovencev iz tujine v Sloveniji za leto 2011

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

polni naziv pravne osebe

ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika

sedež (ulica in hišna številka, pošta in kraj)

število let delovanja v tujini

2. PODATKI O PRIJAVLJENEM GOSTUJOČEM ZNANSTVENIKU IN OPREDELITEV SODELOVANJA

kontaktna oseba pri prijavitelju (in skrbnik pogodbe) 

šifra organizacije pri ARRS
podatek morajo obvezno izpolniti tisti prijavitelji, ki imajo šifro ARRS

matična številka pravne osebe

davčna številka pravne osebe telefonska številka in elektronski naslov kontaktne osebe

---
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ime in priimek gostujočega znanstvenika datum rojstva spol

državljanstvonaslov stalnega prebivališča gostujočega znanstvenika

naziv tuje institucije, na kateri je gostujoči znanstvenik deloval v tujini

raziskovalno sodelovanje

pedagoško sodelovanje

Če ste zgoraj izbrali "pedagoško sodelovanje", ni potrebno 
izpolniti 4. točke prijavnice, če pa ste izbrali "raziskovalno 
sodelovanje", pa 3. točke prijavnice. predviden datum zaključka sodelovanja

trajanje sodelovanja v mesecih

predviden datum začetka sodelovanja

3. PODATKI O PEDAGOŠKEM SODELOVANJU

Gostujoči znanstvenik bo pri 
prijavitelju opravljal:

študijski program nosilec predmeta

obseg predavanj (št. pedagoških ur tedensko)naslov programa predavanj

4. PODATKI O RAZISKOVALNEM SODELOVANJU

šifra projekta / programa pri ARRS

vodja projekta

naslov projekta
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5. OPIS RAZISKOVALNEGA ALI PEDAGOŠKEGA SODELOVANJA IN PRISPEVEK GOSTUJOČEGA ZNANSTVENIKA

5.1 Za raziskovalno sodelovanje:  
- Opišite raziskovalni projekt, pri čemer naj opis vsebuje predstavitev problema, cilje raziskave, relevantnost in potencialni vpliv rezultatov in časovni okvir in 
faze raziskovalnega projekta; 
- Opišite v čem bo gostujoči znanstvenik prispeval k izvedbi raziskovalnega programa ali projekta ter navedite vsebinski in časovni okvir njegovega dela.  
  
5.2  Za pedagoško sodelovanje:  
- Na kratko vsebinsko opišite študijski program in navedite pedagoške predmete, pri katerih bo sodeloval gostujoči znanstvenik, navedite vsebinski in 
časovni pregled aktivnosti v okviru pedagoškega sodelovanja, namen in cilje pedagoškega sodelovanja ter navedite kako bo znanje gostujočega 
znanstvenika prispevalo k izvedbi študijskega programa. 

Kot zakoniti zastopnik prijavitelja v zvezi s to prijavo na "Javni razpis za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja 
tujih državljanov v Sloveniji za leto 2011" (Uradni list RS št. 109/2011; v nadaljevanju: 130. javni razpis) izjavljam, da: 
- prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 3. točke 130. javnega razpisa, 
- za sofinanciranje pedagoškega ali raziskovalnega sodelovanja prijavljeni tuji gostujoči znanstvenik izpolnjuje pogoje iz 3. odstavka 3. 
točke 130. javnega razpisa, 
- so vsi v prijavnici navedeni podatki resnični.

7. IZJAVE

_____________________________________ 
podpis zakonitega zastopnika prijaviteljažig

datum
,

kraj
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