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

POROČILO O ŠTUDIJSKEM OBISKU V TUJINI 
Javni razpis štipendij za študijske obiske slovenskih dijakov in študentov v tujini za leto 2012 (145. JR) 

5. Opis študijskega obiska (800-1000 besed). V opis vključite: 
 - vsebinski potek študijskega obiska 
 - pridobljena znanja in glavne ugotovitve 
 - finančni razrez stroškov po postavkah 
 

1. Ime in priimek:

3. Gostujoča ustanova (naziv, kraj, država):

4. Tip mobilnosti (izobraževanje ali praksa):

2. Mobilnost je trajala od: do:



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

kraj
,

datum

6. Kakšna se vam je zdela dolžina vašega študijskega obiska glede na namen, ki ste ga želeli doseči? 

prekratka ustrezna predolga

7. Kako ste bili vsebinsko zadovoljni s študijskim obiskom? Bi ga priporočili drugim?

9. Kje ste bili nastanjeni v tujini?

8. Kje ste našli prve informacije o študijskem obisku?

10. Kako ste si uredili namestitev?

S pomočjo gostujoče ustanove Samostojno, prek oglasa

S pomočjo prijateljev v tujini drugo: 

12. Kje ste izvedeli za štipendijo za študijske obiske?

11. Zakaj ste se odločili za študijski obisk v tujini?

14. Predlogi za izboljšave v zvezi z razpisom za študijske obiske?

13. Bi na študijski obisk odšli tudi, če štipendije za študijski obisk ne bi pridobili?

lastnoročni podpis zakonitega zastopnika 
(samo za mladoletne kandidate)

lastnoročni podpis štipendista
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