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

(izpolni Ad futura)

: ___________________

Prijavnica za 21. javni razpis
"Štipendije za dodiplomski in podiplomski študij slovenskih državljanov v tujini v letu 2006"
1. SPLOŠNI PODATKI
1.1. Osebni podatki:
Priimek

Spol

Ime

EMŠO

Državljanstvo

Davčna številka

1.2. Stalno bivališče:

1.3. Začasno bivališče (uradno registrirano pri upravni enoti):

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

2. PODATKI O ŠTUDIJU
2.1. Podatki o instituciji
Ime institucije v izvirniku (univerza)

Ime šole v izvirniku (fakulteta, college,
ipd.)
Pokrajina ali
zvezna država

Kraj

Država

2.2. Podatki o študiju
Smer študija

Program v izvirniku

Program v slovenščini

Stopnja študija (označite ustrezno štipendija se lahko podeli za eno stopnjo):

Trajanje študija v semestrih

Trajanje studija v letih

Letnik študija v študijskem letu
2006 oz. 2006/2007

dodiplomski študij
specialistični študij

Prvi dan akad. leta
(dan/mesec)

Zadnji dan akad. leta (pri enoletnem študiju
upoštevajte tudi izpite in oddajo/zagovor naloge)

magistrski študij
doktorski študij
doktorski študij s statusom
poskusnega študenta

Predviden datum zaključka študija, za katerega se prijavljam za štipendijo (vključno z
oddajo in morebitnim zagovorom zaključne naloge)
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3. PLAN FINANCIRANJA ŠTUDIJA
3.1. Šolnina
Valuta

Šolnina za eno študijsko leto v valuti

druga valuta

3.2. Sofinanciranje šolnine
Znesek sofinanciranja za šolnino s
strani pravne osebe:

Valuta

druga valuta

Polni naziv in naslov sofinancerja
(pravne osebe)

3.3. Življenjski in drugi stroški
Prijavljam se za sofinanciranje življenjskih in študijskih stroškov v višini 3.000.000,00 SIT za posamezno
študijsko leto:

DA

NE

4. RAZNO
4.1. Priloge k prijavnici - obvezne:
fotokopija veljavnega potnega lista ali osebne izkaznice (obe strani)
potrdilo o vpisu oziroma sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z navedbo študijskega programa
potrdilo institucije, da je kandidat sprejet ali vpisan kot poskusni študent (velja le za kandidate, ki uveljavljajo ta status)
pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih predmetov za celotno stopnjo študija
(kandidati, ki se prijavljajo za štipendijo za raziskovalni doktorski študij, predložijo predlog doktorske teze)
potrdilo o višini letne šolnine na ime kandidata, ki ga izda tuja izobraževalna institucija
fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja
potrdilo o doseženih ocenah
fotokopije dokazil o sofinanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb

4.2. Priloge k prijavnici - neobvezne:
izpis iz baze COBISS kot dokazilo o objavljenih znanstvenih člankih ali aktivni udeležbi na znanstveni konferenci (predavanje ali objava posterja)

4.3. 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 sedežu fundacije Ad futura, ki ga kandidat le izpolni, notarska overovitev pa ni
potrebna. Kandidat lahko predloži tudi notarsko overjeno pooblastilo, ki pa se mora izrecno glasiti za zastopanje pri fundaciji Ad futura.

4.4. Izjava
S podpisom prijavnice izjavljam, da študij, za katerega štipendiranje se prijavljam, ni študij na daljavo, da so podatki, navedeni v tej
prijavnici in v njenih prilogah, resnični, da dovoljujem fundaciji Ad futura vodenje teh podatkov v skladu z določili 20. člena Pravil o
splošnih pogojih poslovanja Ad future, javnega sklada (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 izvršbo.

Kraj

Datum
lastnoročni podpis
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