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Obrazec IZPOLNITE ELEKTRONSKO!! Videli boste navodila (z miško se postavite na vnosno polje), imeli možnost iz nabora izbrati ustrezno možnost itd., kar vam bo v pomoč pri pravilnem izpolnjevanju. Na ta način lahko prispevate k pospešitvi postopkov odločanja.
DOSEŽKI IN KARIERNI NAČRT
(priloga k prijavnici na 190. javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2015)
1 Zadnje izobraževanje pred vpisom na študij v tujini, za katerega štipendiranje se prijavljam: 
2 Štipendije in drugi finančni viri v času zadnjega izobraževanja:
naziv štipendije ali vira
(ime štipendije, nagrade ali drugega vira)
naziv pravne osebe
(štipenditor, sofinancer ali podobno)
znesek
valuta
obdobje prejemanja
namen sredstev
(šolnina, življenjski stroški itd.)
3.1 Bibliografija
Ustrezno označite:
V točki 3.1 morate obvezno označiti eno izmed možnih izjav glede uveljavljanja prispevkov.
naslov prispevka oziroma publikacije
naslov publikacije, v kateri je bil prispevek obljavljen
tipologija COBISS
datum vpisa v COBISS
ŠTEVILO TOČK
(izpolni sklad.)
3.2 Drugi objavljeni prispevki, ki ne izpolnujejo pogojev, ki jih opredeljuje javni razpis v točki 7.4.1. Objave:
naslov prispevka oziroma publikacije
naslov publikacije, v kateri je bil prispevek obljavljen
tipologija COBISS
datum objave ali vpisa
4.1 Državna tekmovanja, mednarodna tekmovanja in raziskovalno delo
Ustrezno označite:
V točki4.1 morate obvezno označiti eno izmed možnih izjav glede uveljavljanja dosežkov.
zaporedna številka
naziv dosežka
datum dosežka
Dosežek je:
Nivo dosežka:
Število sodelujočih držav
število predhodnih izvedb tekmovanja
Tip dosežka
Naziv organizatorja tekmovanja ali natečaja
Akt o organizaciji in izvedbi tekmovanja ali natečaja 
(spletna stran, kjer je objavljen, ali naziv akta)
Podatki o predhodnem tekmovanju
(naziv, kraj, datum, organizator, uvrstitev)
ŠTEVILO TOČK
(izpolni sklad)
4.2 Druga tekmovanja, šolske ali študijske nagrade, pohvale in priznanja, ki ne izpolnjujejo pogojev za točke po merilih, ki jih javni razpis določa v točki 7.4.2. ali 7.4.3. oziroma zanje ne uveljavljam točk:
naziv
kdo ga je podelil oziroma organiziral
kratek vsebinski opis
datum prejema
5.1 Funkcije in vodilne vloge v različnih organizacijah
Ustrezno označite:
V točki 5.1 morate obvezno označiti eno izmed možnih izjav glede uveljavljanja funkcij in vodilnih vlog.
POZOR! Vrstice v spodnji tabeli se širijo glede na vnos v prvem večjem polju (npr. polje opis zadolžitev, del in nalog, ki ste jih opravljali). Če bo vnos v naslednjem polju presegal vidno polje, se vrstica ne bo razširila sama, ampak morate podaljšati prvo večje polje tako, da na koncu besedila dodate potrebno število praznih vrstic besedila s tipko "ENTER". Enako velja tudi za druge tabelarične vnose, kjer se polje ne bo širilo glede na vneseno besedilo.
splošni podatki
opis zadolžitev, del in nalog, ki ste jih opravljali
tri zadnje večje aktivnosti, ki ste jih izvedli, in število ljudi, ki so bili vključeni v te aktivnosti in na kakšen način
izzivi, s katerimi ste se srečevali pri delu
TOČKE
(izpolni sklad)
naziv funkcije ali vloge
naziv organizacije
trajanje in obdobje opravljanja
od
do
število sodelavcev
oseba, ki lahko priča o navedbah
Če uveljavljate točke po merilu 7.5.1. Funkcije in vodilne vloge, morate za vsako v zgornji tabeli navedeno funkcijo priložiti uradno dokazilo organizacije, pri kateri ste funkcijo ali vodilno vlogo opravljali. Iz dokazila morajo biti razvidni vaša vloga, natančen opis vaših zadolžitev, trajanje funkcije ali vodilne vloge, število sodelavcev, pregled zadnjih treh večjih aktivnosti, število vključenih oseb te aktivnosti, s kakšnimi izzzivi ste se soočali in mnenje odgovorne osebe, zakaj je to vodilna vloga.
5.2 Druge vloge in članstva v društvih, organizacijah, združenjih, ki ne izpolnjujejo pogojev za točke po merilu 7.5.1. oziroma zanje ne uveljavljate točk.
Navedite organizacijo, obdobje članstva ali sodelovanja, opišite svojo vlogo ozroma aktivnosti in obrazložite, zakaj je bila ta izkušnja za vas pomembna:
6 Obštudijski dosežki (do 3)
Kratko opišite največ tri izven šolske ali izven študijske dosežke, ki vam največ pomenijo, in obrazložite, zakaj:
7.1 Dosedanje delovne izkušnje, povezane z izbranim študijem
Ustrezno označite:
V točki 7.1 morate obvezno označiti eno izmed možnih izjav glede uveljavljanja delovnih izkušenj.
splošni podatki
opis delovnih nalog
kako so te delovne izkušnje povezane s študijem (dosedanjim ali izbranim študijem)
izzivi, s katerimi ste se srečevali pri opravljanju tega dela
TOČKE
(izpolni sklad)
naziv delovnega mesta / področje dela
naziv delodajalca
termin opravljanja dela
od
do
oseba, ki lahko priča o navedbah
Za vsako delovno izkušnjo, ki jo uveljavljate skladno z določbami javnega razpisa v točki 7.5.2. Relevantne delovne izkušnje, je potrebno priložiti dokazilo, ki ga izda delodajalec in se glasi na vaše ime, iz katerega so razvidni trajanje, vsebina in področje dela (eno ali več uradnih dokazil delodajalca).
7.2 Druge delovne izkušnje, ki jih imate in ne izpolnjujejo pogojev po merilu 7.5.2. oziroma zanje ne uveljavljate točk
8 Dosedanje izkušnje v tujini
9 Izbira študija
10 Načrti po zaključku študija, za katerega štipendiranje se prijavljate
10.5 Navedite tri (3)  delodajalce v Republiki Sloveniji, za katere menite, da bi bili ustrezen kader, ter na kratko opišite vaše predstave, želje in pričakovanja glede vsebine in načina dela:
Naziv delodajalca
Sektor
Kakšne so vaše predstave, želje in pričakovanja glede vsebine in načina dela pri tem delodajalcu?
POZOR: Izpolnjen obrazec DOSEŽKI IN KARIERNI NAČRT je potrebno oddati po e-pošti IN v fizični obliki! 
Oddaja po e-pošti: 
V celoti izpolnjen obrazec morate poslati skladu po e-pošti, kar naredite tako, da kliknete na gumb "Pošlji po e-pošti". Po kliku se vam bo pojavilo okno z vprašanjem, preko katerega programa želite poslati prijavnico. 
a) Če uporabljate e-poštno aplikacijo, nameščeno na računalniku (Outlook, Pegasus idr.), izberite prvo možnost "desktop e-mail application" in potrdite izbiro. Vaš program bo samodejno odprl novo e-poštno sporočilo s pravilnim naslovnikom in zadevo sporočila in pripel potrebne podatke, vi pa morate sporočilo le še poslati; naslovnika in zadeve sporočila ne spreminjajte.
b) Če uporabljate spletni odjemalec pošte (Gmail, YahooMail, Hotmail idr.), izberite drugo možnost "web mail" in potrdite izbiro. V naslednjem koraku določite, kam na vašem računalniku naj se datoteka za pošiljanje shrani. Nato v svojem spletnem odjemalcu pošte odprite novo sporočilo in pripnite datoteko, ki ste jo shranili. Sporočilo naslovite na nacrt.190@sklad-kadri.si, v naslov zadeve pa vpišite "Nacrt 190. JR".
c) Če uporabljate novejšo različico Adobe Reader (možnost shranjevanja datoteke se vam ne bo ponudila avtomatsko), kot način pošiljanja izberite »Default email application«. Uporabite začasni nabiralnik brez povezave. Vaš program bo samodejno odprl novo e-poštno sporočilo s pravilnim naslovnikom in zadevo sporočila ter pripel zahtevano xml datoteko. To datoteko iz sporočila shranite na vaš računalnik, odprite svoj spletni odjemalec pošte in v novo sporočilo pripnite shranjeno datoteko. Sporočilo naslovite na nacrt.190@sklad-kadri.si, v naslov zadeve pa vpišite »Načrt 190. JR« 
Oddaja v fizični obliki:
Izpolnjen in natisnjen obrazec podpišite in ga nato skupaj s prijavnico in vsemi zahtevanimi dokazili predložite v roku za prijavo osebno ali pošljete po pošti priporočeno (oznaka R) ali s povratnico (oznaka AR) na naslov:
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije (za 190. javni razpis)
Dunajska 22, SI  - 1000 Ljubljana 
,
lastnoročni podpis
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