
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

polno ime matične izobraževalne institucije v Republiki Sloveniji (univerza, akademija, fakulteta ali šola - visoka ali višja)

Prijavnica za Javni razpis štipendij za študijsko mobilnost študentov v tujino  
v študijskem letu 2010/2011 v okviru programa Erasmus (88. JR)

PODATKI O KANDIDATU

ime in priimek kandidata

EMŠO kandidata TRR kandidata

ulica in hišna številka stalnega prebivališča kandidata

pošta in kraj stalnega prebivališča kandidata

ulica in hišna številka kontaktnega naslova kandidata v RS (če je drugačno od stalnega)

pošta in kraj kontaktnega naslova kandidata v RS (če je drugačno od stalnega)

kontaktna mobilna ali fiksna št. telefona (z omrežno ali območno kodo) e-poštni naslov

izobraževalni program in študijska smer letnik v štud. l. 2010/11

polno ime tuje gostujoče institucije v izvirniku (šola oziroma univerza/fakulteta ali drugo)

kraj, država gostujoče institucije (po potrebi tudi zvezna država ali regija)

Mobilnost bo trajala od do , število mesecev:

PODATKI O MATIČNI IZOBRAŽEVALNI INSTITUCIJI

PODATKI O ERASMUS INDIVIDUALNI MOBILNOSTI

RAZNO

Izjavljam, da: 
- sem državljan Republike Slovenije; 
- sem oziroma bom v času Erasmus individualne mobilnosti vpisan na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program na javno veljavni 
višješolski ali visokošolski izobraževalni instituciji v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: matična institucija); 
- me je matična institucija izbrala za individualno mobilnost na gostujoči instituciji v tujini v eni izmed sodelujočih držav (27 članic EU, 3 države EFTA ali 
Turčiji); 
- za Erasmus individualno mobilnost hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen 
Erasmus dotacije s strani matične institucije;  
- 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. 
  
Izrecno dovoljujem Javnemu skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije obdelavo mojih osebnih podatkov za namen vodenja postopka 
pridobitve štipendije in izvajanja štipendijskega razmerja, vključno z vpogledom v vse moje podatke pri Davčni upravi Republike Slovenije.

lastnoročni podpis kandidata
kraj datum
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