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Potrdilo mora biti izdano po izteku študijskega leta 2013/2014!
POTRDILO O UVRSTITVI 
MED NAJBOLJŠIH 5 ODSTOTKOV ŠTUDENTOV V GENERACIJI
Študent
, vpisna številka
,
ki je bil v študijskem letu 2013/2014 prvič vpisan v
letnik študijskega programa
,
je na podlagi ocen, pridobljenih v študijskem letu 2013/2014,  uvrščen  med  najboljših  5 %  študentov  v
svoji generaciji.
Navedeni študent je v študijskem letu 2013/2014 dosegel povprečno oceno
.
Povprečna ocena vseh študentov istega letnika istega študijskega programa za študijsko leto 2013/2014
znaša
.
GENERACIJA so vsi študenti, ki so redno, izredno, ponovno ali drugače vpisani v isti letnik istega izobraževalnega programa kot študent, za katerega izobraževalna ustanova izdaja to potrdilo.
 
Za IZRAČUN POVPREČNE OCENE študenta oziroma generacije se upoštevajo vse številčno izražene končne ocene, razen ocen diplomskega dela, dosežene v obdobju od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 (celo študijsko leto), ne glede na letnik, za katerega so bile obveznosti opravljene. V primeru dvopredmetnih izobraževalnih programov se za izračun povprečne ocene upoštevajo ocene obeh predmetov dvopredmetnega študijskega programa. 
Pri študentih, ki imajo v tem obdobju manj kot tri številčno izražene končne ocene, se upoštevajo vse številčno izražene končne ocene, dosežene za zadnji letnik, v katerega je bil vlagatelj vpisan.
Povprečna ocena se izračuna na dve decimalki natančno.
,
žig
podpis odgovorne osebe
1
info@sklad-kadri.si
14.06.2014
Obrazec za podatke o izobraževanju, ki ga morajo izpolniti vlagatelji, ki se prijavljajo za Zoisovo štipendijo za izobraževanje v tujini.
Darinka Trček
Podatki o izobraževanju v tujini za Zoisovo štipendijo
14.06.2014
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