Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije
Dunajska 22,1000 Ljubljana, Slovenija
Šifra vlagatelja (izpolni sklad): ___________________

Prijavnica za 201. "Javni razpis štipendij za doktorski študij na
European University Institute - EUI za leto 2016
1. SPLOŠNI PODATKI
1.1. Osebni podatki:
Priimek

Spol

Ime

EMŠO

Davčna številka

1.2. Stalno prebivališče:

1.3. Začasno prebivališče:

Ulica in hišna
številka:

Ulica in hišna
številka:

Poštna št.

Kraj

Poštna št.

Država

Kraj

Država

1.4. Kontaktni podatki:
Telefon (z državno in
območno kodo)

E-pošta 1

Mobilni telefon (z državno in
omrežno kodo)

E-pošta 2

1.5. Podatki o statusu oziroma državljanstvu (obvezno označi)
sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji
sem državljan druge države članice Evropske unije (EU), in bom izkazal petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na ta javni razpis
imam status delavca migranta v Republiki Sloveniji, kjer sem zaposlen ali samozaposlen in sem hkrati državljan druge države članice EU
imam status obmejnega delavca v Republiki Sloveniji, kjer sem zaposlen ali samozaposlen in sem hkrati državljan druge države članice EU, kjer tudi prebivam
sem vzdrževani družinski član delavca migranta oziroma obmejnega delavca v Republiki Sloveniji
sem državljan tretje države in sem v Republiki Sloveniji pridobil status rezidenta za daljši čas

2. PODATKI O ŠTUDIJU
2.1. Na EUI sem v študijskem letu 2016/2017 sprejet na študijski program:
Študijski program:

3.2. Izjave in dovoljenje vlagatelja
Izjavljam, da:
- še nisem bil vpisan v isti letnik na isti ali višji stopnji izobraževanja, kot je tista za katero štipendiranje se prijavljam;
- bo stopnja izobrazbe, za katero štipendiranje se prijavljam višja od najvišje stopnje, ki sem jo pridobil na preteklem izobraževalnem programu ali jo bom
pridobil na programu, ki ga zaključujem ob prijavi na ta javni razpis;
- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavljam, ne bom prejemal državne ali Zoisove štipendije ali drugih štipendij oziroma prejemkov za
izobraževanje po drugih predpisih v Republiki Sloveniji (RS) ali v tujini;
- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavljam, ne bom v delovnem razmerju oziroma ne bom opravljal samostojne registrirane dejavnosti v RS ali
tujini oziroma ne bom poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda v RS ali v tujini;
- v času študija, za katerega štipendiranje se prijavljam, ne bom vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje oziroma pristojnemu
organu v tujini;
- za študij na EUI s skladom nimam predhodno sklenjene pogodbe o štipendiranju po katerem izmed predhodnih razpisov javnega sklada;
- sem seznanjen, da na podlagi 66. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku uradna oseba, ki vodi postopek, iz uradnih evidenc pridobiva
podatke, ki so potrebni za ugotavljanje dejanskega stanja in dejstev, pomembnih za odločanje v tem postopku;
- so vsi podatki v vlogi popolni in resnični.
Kraj

Datum

lastnoročni podpis

þÿ N a t i s n i

