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PODATKI O IZOBRAŽEVANJU V TUJINI
k vlogi za Zoisovo štipendijo za šolsko oziroma študijsko leto 2015/2016
OSEBNI PODATKI VLAGATELJA
PODATKI O TUJI IZOBRAŽEVALNI USTANOVI, KJER SE BO VLAGATELJ IZOBRAŽEVAL
PODATKI O IZOBRAŽEVALNEM PROGRAMU V TUJINI
Izobraževanje mora potekati na izobraževalni ustanovi, ki je akreditirana v skladu s predpisi države izobraževanja za izvajanje javno veljavnega (akreditiranega) izobraževalnega programa za pridobitev ravni izobrazbe. 
 
Vlagatelj mora v primeru izobraževanja v tujini z vlogo poleg tega obrazca vlogi priložiti tudi:
- originalno potrdilo o vpisu na izobraževalni program v tujini, ki ga izda izobraževalna ustanova, ki program izvaja,
- dokazilo o javni veljavnosti izobraževalne ustanove in javni veljavnosti izobraževalnega programa, ki ga izda ustanova, ki izdaja taka dokazila v državi izobraževanja, ali druga ustrezna ustanova (za veliko držav so kontaktni podatki teh ustanov objavljeni na spletni strani www.enic-naric.net). 
 
Če so dokazila iz prejšnjega odstavka izdana v tujem jeziku, je potrebno priložiti tudi neuradni prevod, sklad pa lahko v postopku, če je to potrebno, zahteva tudi uradni prevod.
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Obrazec za podatke o izobraževanju, ki ga morajo izpolniti vlagatelji, ki se prijavljajo za Zoisovo štipendijo za izobraževanje v tujini.
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Podatki o izobraževanju v tujini za Zoisovo štipendijo
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