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Prijavnica za "Javni razpis sofinanciranja raziskovalnega sodelovanja  
 doktorskih študentov v tujini v letu 2014" (186. JR)

1. PODATKI O PRIJAVITELJU

1a. Podatki o delodajalcu, pri katerem je zaposlen prijavljeni doktorski študent (izpolni le prijavitelj, ki je pravna oseba):

Polni naziv prijavitelja - pravne osebe

Sedež (ulica in hišna številka, pošta in kraj)

Ime, priimek in naziv zakonitega zastopnika prijavitelja

Matična številka prijavitelja Davčna številka prijavitelja

SI56

Šifra organizacije pri ARRS

Ime, priimek in naziv kontaktne osebe pri prijavitelju E-poštni naslov kontaktne osebe

Telefonska številka kontaktne osebe 

1b. Podatki o doktorskem študentu (izpolnijo vsi):

Ime in priimek

EMŠO TRR: SI56

Stalno prebivališče (ulica in hišna številka, pošta in kraj) Kontaktni naslov (če je drugačen od naslova stalnega prebivališča)

Kontaktna mobilna ali fiksna št. telefona (z območno kodo) E-poštni naslov

Drugo (izpolnite v primeru, če ste zgoraj označili "drugo")

2. PODATKI O DOKTORSKEM ŠTUDIJU UPRAVIČENCA

Matična visokošolska izobraževalna institucija v Sloveniji

Polni naziv študijskega programa

Status oziroma državljanstvo (ustrezno označi)
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3. PODATKI O RAZISKOVALNEM DELU V TUJINI

Naziv gostujoče institucije v tujini

Kraj, država (po potrebi tudi zvezna država ali pokrajina)

Datum začetka raziskovanja v tujini: Datum zaključka raziskovanja v tujini:

Podatki o domačem mentorju:

Ime, priimek in naziv domačega mentorja

Naziv institucije domačega mentorja

Podatki o tujem mentorju:

Ime, priimek in naziv tujega mentorja

Naziv institucije tujega mentorja

4a. Izjava prijavitelja pod točko 1a:
Kot zakoniti zastopnik prijavitelja v zvezi s to prijavo na 186. javni razpis (Ur. l. RS, št. 89/14) izjavljam, da: 
- prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 5. točke 186. javnega razpisa, 
- za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja prijavljeni doktorski študent izpolnjuje pogoje iz 3. in 4. odstavka 5. točke 186. javnega razpisa, 
- za isto obdobje raziskovalnega sodelovanja študent še ni prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih razpisov, 
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.

kraj datum

4. IZJAVE

V zvezi s to prijavo na 186. javni razpis izjavljam, da: 
- nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, 
- nisem v delovnem razmerju oziroma nisem samozaposlen, 
- hkrati ne prejemam katere od štipendij za  študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, 
- sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena ZUP uradna oseba, ki vodi postopek, pridobiva podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za ugotavljanje 
dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku, 
- za isto obdobje raziskovalnega sodelovanja še nisem prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih razpisov, 
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični. 
  

Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo svojih osebnih podatkov za namen vodenja postopka 
pridobitve štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja, vključno z vpogledom v vse svoje podatke pri Davčni upravi Republike Slovenije.

kraj , datum

4b. Izjava prijavitelja, ki se prijavlja samostojno kot doktorski študent pod točko B javnega razpisa:

, žig
podpis zakonitega zastopnika prijavitelja

podpis prijavitelja

V celoti izpolnjen obrazec najprej z gumbom "pošlji po e-pošti" pošljete po elektronski pošti na naslov prijava.186@sklad-kadri.si. 
Izpolnjeno prijavnico je potrebno obvezno tudi natisniti in podpisati ter skupaj z dokumentacijo poslati po pošti ali osebno oddati na Javni sklad 
RS za razvoj kadrov in štipendije. Dokumentacija, poslana izključno v elektronski obliki, ne šteje kot vložitev vloge.

Študent je vpisan na:

Študij je s področja:

Študent ima status:

Opredelite, če ste pod status izbrali "drugo"

Študijsko leto prvega vpisa na 
doktorski študij

Letnik študija v 2014/2015

Predviden datum zaključka študija
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Kot zakoniti zastopnik prijavitelja v zvezi s to prijavo na 186. javni razpis (Ur. l. RS, št. 89/14) izjavljam, da:
- prijavitelj izpolnjuje pogoje iz 1. odstavka 5. točke 186. javnega razpisa,
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- za isto obdobje raziskovalnega sodelovanja študent še ni prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih razpisov,
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
4. IZJAVE
V zvezi s to prijavo na 186. javni razpis izjavljam, da:
- nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje,
- nisem v delovnem razmerju oziroma nisem samozaposlen,
- hkrati ne prejemam katere od štipendij za  študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine,
- sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena ZUP uradna oseba, ki vodi postopek, pridobiva podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku,
- za isto obdobje raziskovalnega sodelovanja še nisem prejel sredstev sklada po katerem izmed predhodnih razpisov,
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
 
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo svojih osebnih podatkov za namen vodenja postopka pridobitve štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja, vključno z vpogledom v vse svoje podatke pri Davčni upravi Republike Slovenije.
,
4b. Izjava prijavitelja, ki se prijavlja samostojno kot doktorski študent pod točko B javnega razpisa:
,
žig
podpis zakonitega zastopnika prijavitelja
podpis prijavitelja
V celoti izpolnjen obrazec najprej z gumbom "pošlji po e-pošti" pošljete po elektronski pošti na naslov prijava.186@sklad-kadri.si.
Izpolnjeno prijavnico je potrebno obvezno tudi natisniti in podpisati ter skupaj z dokumentacijo poslati po pošti ali osebno oddati na Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. Dokumentacija, poslana izključno v elektronski obliki, ne šteje kot vložitev vloge.
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