Ad futura, Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana, Slovenija

šifra kandidata: _______________
(izpolni Ad futura)

Prijavnica za 20. javni razpis
»Štipendija za podiplomski študij na European
University Institute za študijsko leto 2006/2007«
Prijavo natisnite in čitljivo izpolnite

Na European University Institute sem vpisan na študijski program:
_____________________________________________________

1 .

S P L O Š N I

P O D A T K I

1.1. OSEBNI PODATKI:
 moški

 ženska

(priimek in ime)

(označite spol)

(kraj, država rojstva)

(EMŠO)

(državljanstvo)

(davčna številka)

1.2. STALNO BIVALIŠČE:

(ulica in hišna številka)

(poštna številka)

(telefon z državno in območno kodo)

(kraj)

(država)

1.3. ZAČASNO BIVALIŠČE (uradno registrirano pri upravni enoti):

(ulica in hišna številka)

(poštna številka)

(telefon)

(kraj)

(država)

1.4. KONTAKTNI PODATKI:

(telefon z državno in območno kodo)

(mobilni telefon z mednarodno kodo)

(telefaks z mednarodno kodo)

http://_________________________
(e-poštni naslovi)

(osebna spletna stran)
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2 .

R A Z N O

2.1. PRILOGE K PRIJAVNICI:
(preverite, če ste priložili vsa potrdila tako, kot jih zahteva razpis)
a)
Potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma fotokopijo veljavnega
potnega lista ali osebne izkaznice (obe strani)
b)
fotokopija potrdila o sprejemu ali vpisu v 1. letnik štiriletnega podiplomskega
študija na European University Institute v akademskem letu 2006/2007
c)
če uveljavljate pravico do družinskih doklad, morate za vsakega otroka priložiti
izpisek iz rojstne matične knjige

 da

 ne

 da

 ne

 da

 ne

2.2. POOBLASTILO
Kandidati, ki so že v tujini, morajo ob prijavi na razpis oddati tudi pooblastilo osebi v Sloveniji, ki bo v
kandidatovem imenu urejala vse potrebno v zvezi s prijavo in razpisnim postopkom pri fundaciji Ad
futura. Enako morajo storiti tudi ostali kandidati pred odhodom v tujino oz. pred morebitno daljšo
odsotnostjo.
Obrazec pooblastila je na voljo na spletnih straneh in na sedežu Ad future, kandidat pa lahko predloži tudi
notarsko overjeno pooblastilo.
5.3. IZJAVA
S podpisom prijavnice kandidat izjavlja, da so podatki, navedeni v tej prijavnici in njenih prilogah,
resnični, da dovoljuje fundaciji Ad futura vodenje teh podatkov v skladu z določili 20. člena Pravil o
splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad futura (Ur. l. RS št. 99/04), in da fundacija Ad futura
lahko ne glede na določbe zakona o varstvu osebnih podatkov pridobi vse podatke za morebitno izvržbo.

(kraj in datum)

(lastnoročni podpis)
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