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Prijavnica za 32. javni razpis 
»Razpis za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih 

doktorskih študentov v tujini« 
 

 
 
1. PODATKI O PRIJAVITELJU in DOMAČEM MENTORJU 
 
Prijavitelj:       
Ulica in številka:       
Poštni predal:       
Poštna številka:      
Matična številka:            
Davčna številka:            
Odgovorna oseba:                 
(dekan/ rektor/ direktor…)  
Funkcija/ položaj:            
 
 
Podpis in štampiljka: _________________ 
 
 
 
Kontaktni podatki: 
(oseba, na katero se lahko štipenditor obrne za dodatne informacije in pojasnila, ipd.) 
Kontaktna oseba:       
Naslov:          
Telefon:   /      
Mobilni telefon:    /      
Telefaks:   /      
e-pošta:       
št. spisa pri prijavitelju:1                           
 
 
 
Podatki o mentorju: 
Naziv:       
Priimek:       
Ime:       
Telefon:   /     , interna št.       
e-pošta       
 
 
Spodaj podpisani                , rojstni datum      , izjavljam, da bom kandidata, ki se prijavlja na 
32. razpis, vodil med raziskovalnim delom, ki vključuje tudi raziskovanje v tujini.  

 
Podpis mentorja: ________________________ 
 
 
 

                                            
1 ni potrebno izpolnjevati 
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2. PODATKI O TUJEM MENTORJU / INFORMATION OF THE FOREIGN 
MENTOR 

 
Gostujoča institucija / Host Institution 
 

Institucija / Institution:       
Oddelek / Department:       
 
Kontaktni podatki / Contact Details: 
Ulica in št. / Street and No.:       
Poštna številka / Postal No.:       
Kraj / City:       
Pokrajina / State:       
Država / Country:       
Telefon / Telephone: ++   /  /     , interna št. / extention no.       
Telefaks / Telefax:   /      
Spletna stran / Internet page:       
 
 
Podatki o mentorju na tuji instituciji / Information about the Host Mentor 
 
Osebni podatki / Personal Information: 
Naziv / Title:       
Priimek / Surname:       
Ime / Name(s):       
Telefon / Telephone:   /     , interna št. / extention no.       
e-pošta / e-mail:       

 
Izjava tujega mentorja / Statement of the host mentor 
 
Spodaj podpisani                  , rojstni datum      , izjavljam, da bom kandidata, ki je prijavljen 
na 32. razpis, vodil v času raziskovalnega dela v tujini v okviru njegovega doktorskega študija. O 
njegovem delu bom štipenditorju po raziskovalnem obisku poslal poročilo, če ga bo ta zahtevala 
 
I,                  , born on      , hereby declare that I will guide the applicant, who was applied to 
under the 32th Call for Applications, during his/her doctorate studies related research work abroad and 
upon request report about the research. 

 
Podpis tujega mentorja / Signature of the host mentor: ________________________ 
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3. PODATKI O KANDIDATU  
 
 
Osebni podatki 

Priimek:       

Ime:       
Datum rojstva:       
 
Ulica in hišna številka:       
Poštna številka:      
Kraj:       
Telefon:   /      
Mobilni telefon:    /      
Telefaks:   /      
e-pošta:       
 
 
Podatki o študiju 
Matična institucija študija:       
Naziv študijskega programa:       
Trajanje programa v letih:   
Prvo leto vpisa:       
Trenutni letnik študija:   
Veda: a) tehnika 
 b) naravoslovje 
 c) biotehnika 
 č) medicina 
 d) drugo 
 
Izjava kandidata 
Spodaj podpisani                , rojen      , izjavljam: 

- da se strinjam, da me institucija iz 1. točke prijavnice (prijavitelj) prijavi na 32. javni Razpis za 
sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih študentov v tujini, 

- da dovoljujem štipenditorju vodenje teh podatkov v skladu z določili 20. člena Pravil o splošnih 
pogojih poslovanja javne ustanove Ad futura (Ur. l. RS št. 99/04).  

 
 
Podpis kandidata: ________________________ 
 
 
 
 


