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Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno – izobraževalna 
fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS št. 63/01, 78/01 in 59/03) Ad futura 
razpisuje 
 

Razpis za štipendiranje doktorata z deljenim mentorstvom 

1. Predmet razpisa 

Ad futura in Republika Francija bosta skupaj štipendirali dva slovenska državljana, ki sta že 
vpisana ali ki se vpisujeta na doktorski študij na slovenski in francoski univerzi. Štipendija bo 
podeljena za raziskovalno delo v Republiki Franciji. Štipendista bosta pri raziskovalnem delu 
vodila francoski in slovenski mentor. 
 
Predmet razpisa je štipendiranje življenjskih stroškov bivanja v Republiki Franciji za 4 mesece 
vsako šolsko leto za čas doktorskega študija, a ne več kot za dobo 3 let.  
 
V letu 2006/06 bo višina štipendije 750 EUR mesečno. Za naslednja leta bo višina štipendije 
določena s sklepom štipenditorja. 
 
Republika Francija bo štipendistu krila stroške za šolnino na francoski univerzi, vse stroške 
zdravstvenega zavarovanja ter potne stroške (odhod in prihod v Ljubljano). 

2. Navodila 

Prijavitelj je lahko pravna oseba, kjer kandidat opravlja raziskovalno delo na projektu ali 
programu. 
 
Prijavnica naj bo v celoti izpolnjena. 
 
Dokumente, ki so obvezni ali se z njimi uveljavlja dodatne točke, prosimo, priložite v enakem 
vrstnem redu, kot so našteti spodaj v točkah 5 in 6. 
 
Vsa dokazila in izjave se morajo nanašati na čas pred iztekom roka za prijavo. 
 
Če ni pri posameznem dokazilu navedeno drugače, dokazovanje ni mogoče z drugo listino. 
 
Listin ni potrebno prilagati v originalu, ampak so lahko fotokopije ali poslani po faksu. Če se bo 
pojavil dvom, bo štipenditor zahteval vpogled v original. 

3. Pogoji razpisa 

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
• je državljan Republike Slovenije, 
• je vpisan na javno veljavni (akreditirani) doktorski študijski program na javno veljavni  

(akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji, 
• bo na tem študiju pridobil doktorat, ki bo na podlagi podpisane pogodbe med institucijami 

priznan v obeh državah, 
• ima na francoski instituciji že navezan stik z mentorjem, 
• bo opravil del raziskovalnega dela na francoski instituciji, 
• v okviru doktorskega študija opravlja raziskovalno delo na projektu ali programu, ki ga že 

financira ali sofinancira Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Ministrstvo za 
gospodarstvo, Republika Francija ali je v sklopu okvirnih programov EU. 

4. Prednost pri izbiri kandidatov 

Prednost bodo imeli tisti kandidati (po vrstnem redu, kot so našteti): 
• ki so že vpisani ali ki se vpisujejo na doktorski študij s področja naravoslovja in tehnike, 
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• katerih projekt iz zadnje alinee prejšnje točke skupaj financirata Republika Francija in 
Republika Slovenija, 

• z objavo znanstvenega dosežka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni 
publikaciji (3 točke) oziroma referati in posterji na konferencah in seminarjih (1 točka). 

5. Dokazila za izpolnjevanje pogojev 

Za izpolnjevanje zahtevanih pogojev morajo biti prijavnici priloženi: 
• fotokopijo veljavnega potnega lista ali (obeh strani) osebne izkaznice kandidata, 
• izpis iz razvida visokošolskih zavodov, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo iz 

katerega sta razvidna institucija in program študija kandidata, 
• pogodbo, sklenjeno med domačo in francosko institucijo, iz katere je razvidno, da bo 

doktorat priznan v obeh državah, 
Ostali pogoji se dokazujejo z izjavo kandidata ali mentorja na prijavnici. 

6. Dokazila za prednost pri izbiri kandidatov 

Za uveljavljanje prednosti lahko kandidat prijavnici priloži za objave, referate, konference in 
seminarje izpise iz Cobissa. 

7. Obravnava vlog in štipendiranje 

O izbiri kandidatov Ad futura izda odločbo in z izbranim prijaviteljem sklene pogodbo o 
štipendiranju.  
Pravica do štipendiranja traja ves študij, vendar ne več kot 3 leta. Sredstva bodo nakazana na 
račun CNOUS-a, ta pa jih bo v mesečnih obrokih nakazoval štipendistu v času njegovega bivanja 
v Republiki Franciji. Morebitno vračilo bo štipenditor terjal od prijavitelja. 

8. Rok in način oddaje prijav 

Prijavitelji pošljejo prijavnico skupaj z zahtevanimi dokumenti na naslov Ad futura, Kotnikova 34, 
1000 Ljubljana s pripisom za 24. JAVNI RAZPIS do 15.9.2006. 

9. Dostopnost razpisne dokumentacije 

Prijavnica je na voljo na spletni strani Ad future. 
Za dodatne informacije smo vam na voljo v času uradnih ur od ponedeljka do petka od 12. do 15. 
ure na sedežu Ad future, na telefonu 01 434 10 82, oziroma po e-pošti: 24.razpis@ad-futura.si.   
 
 
Ad futura, javni sklad 
Kotnikova 34, 1000 Ljubljana 
tel.: +386 (0)1 434-10-80, fax: +386 (0)1 434-10-92 
e-pošta: 24.razpis@ad-futura.si, spletna stran: http://www.ad-futura.si  
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