Številka: 1101-1/2015-11
Javni štipendijski, razvojni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije objavlja
Spremembe javnega razpisa štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi
razvojnih dogovorov v letu 2015 (196. JR)
V javnem razpisu štipendij za izobraževanje tujih državljanov v Sloveniji na podlagi razvojnih dogovorov
v letu 2015 (196. JR), objavljenem na spletni strani sklada dne 17. 12. 2015 (v nadaljevanju: javni razpis),
se:
1.
1. točka spremeni, tako da se glasi:
»1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendije Ad futura za izobraževanje skupno največ trem (3)
vlagateljem, državljanom Ukrajine, za podiplomski študij na visokošolskih izobraževalnih
institucijah v Republiki Sloveniji za posamezno stopnjo izobraževanja, in sicer:
- 3 štipendije za magistrski študij ali
- 2 štipendiji za magistrski in 1 štipendija za doktorski študij ali
- 2 štipendiji za doktorski študij.
Štipendije po tem razpisu ni mogoče pridobiti za enoviti magistrski študij.
Pravica do štipendije se dodeli za tekoče ali naslednje študijsko leto glede na datum vložitve vloge
do zaključka študijskega programa, pri čemer se pri odločitvi od katerega študijskega leta dalje se
dodeli štipendija, upošteva študijsko leto, v katerem vlagatelj dejansko začne s študijem.
Štipendija za življenjske stroške se dodeli tudi za obdobje od konca študijskega programa do
zaključka študija, vendar največ za 12 mesecev po zaključku študijskega programa.
Namen razpisa je spodbujanje mednarodnega izobraževanja, doseganje višje ravni izobrazbe
državljanov partnerskih držav in pridobivanje znanj na prednostnih področjih, s ciljem, da se
štipendist s pridobljeno izobrazbo vrne v partnersko državo in tako prispeva k njenemu
dolgoročnemu trajnostnemu razvoju.«
2.
1. odstavek 7. točke spremeni, tako da se glasi: »Rok za vložitev vlog se določi kot odprti rok in
prične teči na dan objave javnega razpisa ter traja do porabe sredstev oziroma izbora največ treh
vlagateljev, če to nastopi prej (rok za vložitev vlog). V kolikor do 31. 12. 2020 ne bodo porabljena vsa
sredstva, se razpis zapre in prijave niso več mogoče.«
Ostalo besedilo javnega razpisa ostane nespremenjeno.
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