Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije
Ad futura, javni sklad

LETNO POROČILO 2006

Ljubljana, februar 2007

dr. Lidija Honzak
direktorica

Letno poročilo 2006

Nagovor direktorice

Konec lanskega leta je Ad futura praznovala
peto obletnico delovanja. V tem času smo
prehodili zahtevno pot.
Širili smo programe in si prizadevali, da bi
naše
delo
potekalo
transparentno
in
kakovostno ter ob racionalni porabi sredstev.
Za doseganje teh ciljev je bilo potrebno trdo
delo. Zaradi tega nam dobljena priznanja kot
je odlična ocena, ki so nam jo v anketi
podelili naši uporabniki, pomenijo še toliko
več.

Direktorica Ad future dr. Lidija Honzak in Marcel
Stefančič jr. na soočenju

Zagon za naprej nam daje nominacija za Zlato lastovko javne uprave, s katero
nas je minister za javno upravo uvrstil med štiri najboljše slovenske organizacije
javnega sektorja. V preteklem letu smo pridobili certifikat mednarodnega
standarda kakovosti poslovanja ISO 9001:2000, ki ga bomo ohranili in elemente
standarda širili tudi na nov, razširjen sklad – Javni sklad Republike Slovenije za
razvoj kadrov in štipendije.

dr. Lidija Honzak
direktorica
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Dogajanja, ki so nas zaznamovala
25. oktobra 2006 je Slovenski inštitut za kakovost in
meroslovje Ad futuri podelil certifikat št. Q-936 za sistem
vodenja za »Podeljevanje finančnih pomoči in omogočanje
pretoka informacij na področju mednarodne mobilnosti
študentov in raziskovalcev« v skladu z zahtevami standarda
ISO 9001:2000.

V letu 2006 je bila Ad futura nominirana za Zlato lastovko javne
uprave. S to nominacijo je minister za javno upravo uvrstil Ad
futuro med štiri najboljše slovenske organizacije javnega
sektorja. V predstavitvi nominirancev za Zlato lastovko 2006 je
bila Ad futura opisana kot 'netipična javna organizacija, ki se trudi
svojim strankam nuditi nadstandardne storitve, ki še povečujejo
njihovo zadovoljstvo. Zalet ji daje projektni način dela. Njihove
inovacije dosegajo tudi mednaroden odziv in priznanje'.
V spletni anketi je 96 odstotkov štipendistov menilo, da je poslovanje javnega
sklada Ad futura transparentno in preko 85% jih je z delom Ad future
zadovoljnih ali celo zelo zadovoljnih.

Izzivi, ki nam dajejo zagon
Nove zamisli in nove glavne
osebe
–
ženske
onstran
stereotipov
EuroWistdom je projekt, v katerega se Ad futura vključuje kot partnerka skupaj z
Femtec iz Nemčije, Omni Communications iz Velike Britanije, EUROMEI iz Belgije
in Euroscience iz Francije. Projekt se je pri Evropski komisiji uvrstil zelo
visoko in zato prejel 100% finančno podporo.
Projekt skuša nuditi nove načine uporabe znanosti in tehnologije - kot vir
navdiha za teme popularnih TV formatov (filmi, serije,…) in za razvoj pozitivnih
vzornic – znanstvenic - mladim ženskam namesto običajnih stereotipov.
Projekt nudi evropskim TV scenaristom in producentom finančno in vsebinsko
podporo, da aktualne znanstvene in tehnološke teme postavijo v ospredje
svojega dela in nanje pogledajo z ženske perspektive. Projekt jim nudi možnost
stika z znanstveniki z zanimivimi osebnimi zgodbami, ti pa jim lahko hkrati
pomagajo povedati zgodbo, skrito za kompleksnimi in nedostopnimi naslovi
medijskih novic iz sveta znanosti tako, da bodo zanimive za širšo javnost.
V Ljubljani bo dogodek 19. marca 2007. Različni evropski scenaristi in producenti
bodo predstavili svoje izkušnje s tovrstno produkcijo, slovenske znanstvenice in
znanstveniki pa bodo prisotnim udeležencem ponudili svoje zgodbe in znanje.
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4. konvencija slovenskih študentov po svetu – pogovor s predsednikom
Vlade Republike Slovenije Janezom Janšo
Ad futura redno organizira konvencije
slovenskih študentov, ki študirajo v tujini.
Udeležijo se jih štipendisti javnega sklada
Ad futura in drugi slovenski študenti na
študiju v tujini, ki predstavljajo velik
Prva generacija diplomantov - štipendistov Ad future
z direktorico dr. Lidijo Honzak na 3. konvenciji
intelektualni potencial Slovenije.
Na letošnjem srečanju bo poseben
poudarek namenjen pogovoru predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza
Janše z udeleženci o razvoju Slovenije in o vlogi, ki jo bodo pri tem imeli mladi
intelektualci.

Sodelovanje gospodarstva pri
sofinanciranju
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Vzpostavitev sinergije z gospodarstvom
V letu 2006 smo delež sofinanciranja štipendij s
strani gospodarstva povečali iz 18% na 60%.
Povečanje je Ad futura dosegla z intenzivnejšo
promocijo programa v gospodarstvu in s
prilagoditvijo razpisov potrebam gospodarstva.
Uspeh nam daje zagon, da bomo tudi v prihodnje
delali v tej smeri in delež sofinanciranja
gospodarskih družb še povečevali.

Razširjeni Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije in vloga Ad future
znotraj njega
V letu 2007 čaka Ad futuro zagon razširjenega Javnega sklada za razvoj kadrov
in štipendije in umestitev Ad future vanj ter postopen prevzem že obstoječih oz.
razvoj in uvajanje novih programov.
Za Ad futuro je hkrati pomembno obdržati mednarodni standard kakovosti
poslovanja ISO 9001:2000 in postopna širitev elementov tega standarda na
ostale programe in procese razširjenega sklada.
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Tveganja, ki jih bo potrebno zmanjšati
Od začetka leta 2004, ko se je Ad futuri pridružila še
peta zaposlena, svetovalka direktorice za finančno
Obseg dela Ad future se je
pri istem številu zaposlenih
področje, se je obseg dela povečal za 60%. Z
povečal za 60%
maksimalno učinkovitostjo delovanja, zavzetostjo in
pripravljenostjo zaposlenih za delo tudi izven
predpisanega
delovnega
časa,
stalno
pomočjo
študentov ter občasno pomočjo drugih zunanjih sodelavcev je Ad futura uspešno
realizirala tudi celoten program za leto 2006. Tveganje, ki ga moramo
upoštevati, je predvsem v napakah, ki se lahko zgodijo zaradi preobremenjenosti
zaposlenih in napakah, ki jih lahko naredi občasen, strokovno manj podkovan in
neizkušen kader. Dolgoročno tveganje pa je izguba katerega dobrega in
izkušenega zaposlenega na Ad futuri zaradi izgorelosti.
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1. SPLOŠNI DEL LETNEGA POROČILA
1.1.

Pregled temeljnih izhodišč in zakonske podlage

Ad futuro, Znanstveno–izobraževalno fundacijo Republike Slovenije, javni sklad
(v nadaljevanju »Ad futura«) je ustanovila Vlada Republike Slovenije 19. julija
2001 na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00). S sklepom Vlade
Republike Slovenije št. 01401-6/2006/9 je bil sprejet Akt o preoblikovanju javne
ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« v Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, s katerim je novi sklad
prevzel vse zaposlene delavce, vsa sredstva, opremo, pravice in obveznosti,
notranje akte, dokumentacijo in arhiv. Predlog za vpis sprememb na pristojnem
sodišču je bil podan 10. januarja 2007, a spremembe še niso vpisane.
Zakonodaja:
x Zakon o javnih skladih (Ur. l. RS, št. 22/00),
x Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur.l. RS, št. 80/1999, 70/2000,
52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006-ZUS-1),
x Akt o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Ur. l. RS 63/01, 78/01, 59/03),
x Akt o preoblikovanju javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna
fundacija Republike Slovenije, javni sklad" v Javni sklad Republike Slovenije
za razvoj kadrov in štipendije (Ur. l. RS št. 139/06),
x Pravila o splošnih pogojih poslovanja fundacije Ad futura (Ur. l. RS št.:
99/04),
x Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 96/2002, 115/2005,
61/2006-ZDru-1).
Temeljna izhodišča:
x Strategija razvoja Slovenije (sprejeta na 30. redni seji Vlade Republike
Slovenije 23. junija 2005),
x Resolucija o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje
2006–2010 (Ur. l. RS, št. 3/06, 16. december 2005),
x Strokovna izhodišča za Nacionalni program visokega šolstva 2006-2010
(sprejeta na seji sveta za Visoko šolstvo julija 2005),
x Program reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji (oktober 2005),
x Okvir gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji
(sprejeti na 47. redni seji Vlade Republike Slovenije 3. november 2005).

1.2.

Vizija

Ustvariti najboljše pogoje za razvoj domačih in tujih perspektivnih kadrov za
podporo realizaciji strateških razvojnih cilji Slovenije.
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1.3.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soustvarjamo na znanju temelječo družbo ter tako prispevamo k
tehnološkemu, znanstvenemu in ekonomskemu napredku Slovenije.
Povezujemo slovenski raziskovalni, inovacijski in visokošolski prostor z
mednarodnim.
Presegamo finančne ovire, ki otežujejo posamezniku pridobiti kakovostno
znanje.
Podpiramo razvoj perspektivnih kadrov, ki so pomembni za gospodarski in
predvsem tehnološki razvoj Slovenije.
Poudarjamo konkurenčne prednosti slovenskega šolstva in znanosti za tuje
študente ter raziskovalce.
Prepoznavamo ovire, ki otežujejo prihajanje tujih študentov in raziskovalcev v
Slovenijo.
Omogočamo prenos vrhunskega znanja v Slovenijo.
Omogočamo pretok informacij ter povezovanje študentov in raziskovalcev z
gospodarstvom, inštituti ter izobraževalnimi ustanovami.
Prispevamo k popularizaciji znanosti.

1.4.
•
•
•
•
•
•

Poslanstvo

Vrednote

Pri svojem delu spoštujemo načela transparentnosti delovanja ter poštenega
in korektnega odnosa s strankami.
Gradimo na dolgoročnih partnerstvih in sodelovanju. Razmišljamo o dnevu po
jutrišnjem dnevu.
Bodi najboljši! Verjamemo vase - nič ni nemogoče!
Negujemo odličnost in spodbujamo izjemnost.
Cilje dosegamo ob racionalni porabi sredstev.
Spoštujemo drugačnost/individualnost zaposlenih. Moč tima je v različnih
vlogah njegovih članov!

1.5.

Prenos strateških usmeritev Ad future v nacionalni
in evropski okvir

Z Lizbonsko strategijo si je Evropska unija, kot njen del pa tudi Slovenija,
postavila za cilj, da postane najbolj konkurenčno in dinamično ter na znanju
temelječe gospodarstvo na svetu, s polno zaposlenostjo ter ekonomsko in
socialno kohezijo. Pri uresničevanju postavljenih ciljev je posebna pozornost
namenjena izobraževanju in raziskavam.
Dolgoročni cilji Ad future so vezani predvsem na ključne nacionalne razvojne
cilje, zapisane v Strategiji razvoja Slovenije ter v Resoluciji o Nacionalnem
raziskovalnem in razvojnem programu za obdobje 2006–2010. Med njimi je za
programe Ad future najpomembnejši ta, ki predvideva okrepitev človeških virov
za razvojno raziskovalno dejavnost, povečanje števila raziskovalnih in razvojnih
kadrov v gospodarstvu, spodbujanje mednarodne in medsektorske mobilnosti ter
vključevanje potenciala tujcev in Slovencev iz zamejstva in tujine.
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1.6.

Dolgoročne strateške usmeritve in cilji ter
pomembnejši uspehi Ad future v 2006
Sodelovanje gospodarstva pri
sofinanciranju

V letu 2006 smo delež sofinanciranja štipendij s
strani gospodarskih družb dvignili za 42%. V
prihodnjih letih želimo ta delež povečati še za
20%.
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V letu 2006 je Ad futura povečala delež
štipendij za področje naravoslovja in tehnike
za 55%. Dolgoročnim kadrovskim potrebam
se bo prilagajala tudi v naslednjih letih. V
letu 2007 bo Ad futura prednostno podprla
študijske
usmeritve
za
področja
naravoslovja in tehnike in 80% vseh
štipendij
namenila
temu
študijskemu
področju.

Zaradi zvišanega deleža štipendij za
področje naravoslovja in tehnike kot tudi
predvidenega
višjega
sofinanciranja
štipendij s strani gospodarskih družb
predvidevamo, da se bo že v naslednjih
treh letih delež štipendistov, ki se bodo
zaposlili
razvojnem delu proizvodnih
dejavnosti, zvišal s 6% na približno 40%.

Zaposlitev štipendistov fundacije Ad
futura od leta 2003 dalje

45%

49%

6%
storitvena dejavnost
javne ustanove

proizvodna dejavnost

Novembra 2006 je Ad futura organizirala prvo
podelitev
nagrad
Futurum
za
najboljša
doktorska dela s področja naravoslovja, tehnike
in medicine.

Dr. Jure Zupan, minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, in dr.
Lidija Honzak, direktorica Ad future pri
podeljevanju nagrad Futurum.
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Z dogodki, ki jih bomo organizirali v prihodnje, bomo
soustvarjali raziskovalno in izobraževalno politiko,
izboljševali
stik
z
gospodarstvom,
prispevali
k
popularizaciji znanosti in žensk v znanosti in vzpodbujali
mobilnost.
Pri projektih Ad future je
do sedaj sodelovalo 31
sponzorjev, donatorjev in
partnerjev.

V naslednjih letih bo Ad futura
sponzorjev in partnerjev na projektih.

Prizadevali si bomo, da povečamo sodelovanje
na evropskih projektih.

št. objav v medijih

Pojavljanje fundacije Ad futura v
medijih in predstavitve delovanja
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V letu 2006 je bila Ad futura
nominirana za najboljšo javno
organizacijo Zlata lastovka javnega
sektorja 2006.
Rezultati ankete, izvedene med
štipendisti Ad future, so pokazali, da
preko 95% sodelujočih meni, da je
poslovanje Ad future transparentno,
preko 85% pa jih je z delom Ad
future zadovoljnih ali celo zelo
zadovoljnih.

Do sedaj je Ad futura
organizirala sedem
dogodkov, med katerimi
so tudi evropski.

povečala

število

V letu 2006 je Ad futura s partnerji iz
Nemčije, Anglije, Francije in Velike Britanije
prvič kandirala za evropska sredstva za
projekt EuroWistdom in pridobila 100%
financiranje v vrednosti 27.050 EUR
(6.500.000 SIT).

V letu 2006 smo
Iskalnik najdi.si pod geslom »Ad
povečali
število
futura« najde 1.550 povezav.
objav
v
medijih.
Največji tovrstni iskalnik
google.com kot rezultat vrne 63
Temu trendu bomo
strani povezav, med njimi zelo
sledili
tudi
v
veliko tujih spletnih strani, zaradi
prihodnjih letih, ko promocije v tujini in sodelovanja ali
bi
želeli
povečati organizacije mednarodnih projektov
predvsem
število
predstavitev
in
objav
na
televiziji
in
prepoznavnost Ad future še zviševati.

V letu 2006 je Ad futura pridobila certifikat
mednarodnega standarda kakovosti poslovanja ISO
9001:2000. Zavedamo se, da je kakovost poslovanja
dinamičen proces, ki ga je potrebno stalno
izboljševati in nadgrajevati. Po poti poslovne
odličnosti bomo stopali tudi v prihodnje, obenem pa
bomo elemente kakovosti poslovanja širili tudi na
razširjeni Javni sklad Republike Slovenije za razvoj
kadrov in štipendije.

stran 10 od 39

Letno poročilo 2006

1.7.

Realizacija programa dela v letu 2006

Še eno uspešno leto je za nami. Ob stalnem prizadevanju, da bi naše delo ob
racionalni porabi sredstev potekalo transparentno in kakovostno, smo se v letu
2006 programsko še razširili. Pridobljena priznanja, kot je odlična ocena, ki so
nam jo v anketi podelili naši uporabniki, nominacija za Zlato lastovko javne
uprave, s katero nas je minister za javno upravo uvrstil med štiri najboljše
slovenske organizacije javnega sektorja in pridobitev standarda kakovosti
poslovanja ISO 9001:2000, so vse to le še potrdila.
Do konca leta 2006 je Ad futura izvedla štirinajst (14) javnih razpisov. Na
enajstih (11) razpisih, ki so že zaključeni, je finančno podprla 136 posameznikov
za študij oziroma raziskave ali pedagoško delo v tujini in v Sloveniji. Na treh (3)
razpisih, ki še niso zaključeni, namerava podeliti še največ 50 štipendij.
Konec leta 2006 je Ad futura prvič priredila dogodek, na katerem je podelila
deset (10) nagrad Futurum za najboljša doktorska dela s področja naravoslovja
in tehnike v obliki štipendij za enoletno raziskovanje v tujini. Svečana podelitev
se je odvijala skupaj z obeležjem pete obletnice delovanja Ad future.
V različnih medijih, na konferencah in spletnem forumu je sklad vzpostavljal
komunikacijo s širšo javnostjo. V nadaljevanju je tudi podrobneje opisana
realizacija programa po posameznih programskih sklopih.
Program 1:

Izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih
državljanov v tujini

Namen tega programa je izgradnja kadrov z vrhunskim strokovnim znanjem,
pridobljenim v tujini. Gre pretežno za kadre, ki se bodo vključili v gospodarski,
predvsem tehnološki razvoj Slovenije ter kadre, ki bodo zastopali Slovenijo v EU
in v svetu.
Za izobraževanje in znanstveno sodelovanje slovenskih državljanov v tujini je Ad
futura objavila devet (9) javnih razpisov.
21. javni razpis

Štipendije za dodiplomski in podiplomski študij v tujini v letu
2006
Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

16. junij 2006
razpis je zaključen
131.648.764 SIT
19

Na 21. javni razpis se je prijavilo 54 kandidatov. Pozitivno odločbo za študij
naravoslovja oziroma tehnike, je prejelo 19 kandidatov, od tega 16 moških in 3
ženske. Vsem 19 je bila podeljena pravica do sredstev za življenjske stroške, 10
kandidatom tudi sredstva za šolnino. Ostalih 8 kandidatov je imelo šolnino
pokrito že iz drugih virov, 1 kandidat pa je bil šolnine v celoti oproščen. 8
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kandidatom je bila štipendija podeljena za dodiplomski študij, 4 kandidatom za
magistrski študij ter 7 kandidatom za doktorski študij.
Največ kandidatov, 14 oz. 74%, je pridobilo štipendijo za študij v starih članicah
EU, 5 oz. 26% pa za študij v ZDA.
17. javni razpis

Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za
študijsko leto 2006/2007
Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

25. november 2005
razpis je zaključen
18.319.768 SIT
4

Na 17. javni razpis se je prijavilo 8 kandidatov. Ob izpolnjevanju razpisnih
pogojev je sledil izbirni razgovor, ki ga je opravila komisija, sestavljena iz
predstavnikov College of Europe, Službe Vlade RS za evropske zadeve in javnega
sklada Ad futura. Komisija je ocenjevala študijske in obštudijske uspehe
kandidata, znanje francoskega in angleškega jezika, motiviranost in kandidatovo
poznavanje EU in njenih institucij. Štipendije so dobili 4 kandidati in sicer 2 za
študij prava, 2 pa za študij ekonomije.
18. in 20. javni razpis

Štipendije
za
doktorski
študij
na
Evropskem
univerzitetnem inštitutu za študijsko leto 2005/2006 in
2006/2007

Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

6. januar in 3. marec 2006
razpisa sta zaključena
8.481.864 SIT
1 za leto 2005/2006 in
0 za leto 2006/2007

Na 18. javni razpis za študijsko leto 2005/2006 se je prijavil 1 kandidat.
Kandidatu je bila odobrena štipendija za življenjske stroške za štiriletni
podiplomski študij na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Italiji.
Na 20. javni razpis so se lahko prijavili le tisti kandidati, ki jim je bil s strani
Evropskega univerzitetnega inštituta odobren vpis v 1. letnik štiriletnega
podiplomskega študija v študijskem letu 2006/2007. Prijavo so oddali trije
kandidati, vendar nobenemu ni bil odobren vpis, zato štipendija ni bila podeljena.
23. in 27. javni razpis

Sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja
doktorskih študentov v tujini v letu 2006

Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

slovenskih

16. junij 2006 in 15. september 2006
razpisa sta zaključena
64.000.000 SIT
64
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Na 23. javni razpis se je prijavilo 32 kandidatov. Pozitivno odločbo za
raziskovanje v tujini je prejelo 28 doktorskih študentov, od tega 16 moških in 12
žensk. 22 oziroma 82% kandidatom je bila štipendija odobrena za raziskovalno
delo v starih članicah EU, 5 oz. 18% kandidatom pa za raziskovalno delo v
Severni Ameriki. 1 kandidat je od pogodbe odstopil. Največ, in sicer 18, jih bo
raziskovalno delo opravljalo s področja naravoslovja, 9 kandidatov pa s področja
tehnike.
Na 27. javni razpis se je prijavilo 39 kandidatov, od tega 23 moških in 16 žensk.
37 kandidatov je izpolnjevalo pogoje razpisa. Od tega se je 26 kandidatov
prijavilo za raziskovalno sodelovanje na področju naravoslovja, 11 kandidatov pa
na področju tehnike. 21 kandidatov bo raziskovalno delo opravljalo v starih
članicah EU, 1 kandidat v Češki Republiki, 3 kandidati v Švici, 9 kandidatov v
Severni in 2 v Južni Ameriki, ter 1 kandidat na Japonskem.
24. javni razpis

Štipendiranje doktorata z deljenim mentorstvom v letu 2006
(Francija - Slovenija)
Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

23. junij 2006
razpis je zaključen
0 SIT
0

Na 24. javni razpis so se lahko prijavili le tisti kandidati, ki so že vpisani ali se
vpisujejo na doktorski študij na slovenski in francoski univerzi. Prijavo je oddala
ena kandidatka, ki ji štipendija ni bila podeljena, ker se ji ni uspelo vpisati na
izbrani program na francoski univerzi.
26. javni razpis

Nagrade za najboljše doktorske naloge
naravoslovja, tehnike in biotehnologije
Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

s

področja

15. september 2006
razpis je zaključen
40.000.000 SIT
10

Na 26. javni razpis se je prijavilo 44 kandidatov, od katerih je izpolnjevalo
pogoje 43 kandidatov, in sicer 21 moških in 22 žensk. Največ kandidatov in sicer
20, ki so izpolnjevali pogoje, se je prijavilo z doktorsko nalogo s področja
naravoslovja, 9 kandidatov s področja tehnike, 8 s področja medicine in 6 s
področja biotehnike. Eden izmed pogojev razpisa je bil, da so kandidati, mlajši od
33 let, doktorirali v obdobju zadnjih treh let. Največ, in sicer 17 kandidatov, je
doktoriralo leta 2006, 13 leta 2005 in 13 leta 2004.
Izbor doktorskih del je opravila za to imenovana neodvisna strokovna komisija.
Vseh 10 nagrajencev je prejelo nagrado v obliki štipendiranja 10-mesečnega
raziskovalnega dela v tujini v višini 4.000.000 SIT.
30. javni razpis

Štipendije za podiplomski študij na College of Europe za
študijsko leto 2007/2008
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Datum objave:
Status:
Razpisana sredstva:
Program 2:

15. december 2006
razpis še ni zaključen
35.000.000 SIT

Izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih
državljanov v Republiki Sloveniji

Namen tega programa je pridobiti tuje strokovnjake za deficitarna področja kot
so naravoslovje in tehnika in jih vključiti v nacionalne razvojne projekte v
Sloveniji.
Za izobraževanje in znanstveno sodelovanje tujih državljanov v Sloveniji je Ad
futura objavila štiri (4) javne razpise, od katerih en (1) razpis še ni zaključen.
19. javni razpis

Štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje v
Republiki Sloveniji s Slovenci iz tujine in tujimi državljani v
letu 2006
Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število raziskovalcev:

14. januar 2006
razpis je zaključen
21.250.000 SIT
14

Na 19. javni razpis je 12 slovenskih raziskovalnih organizacij prijavilo 18
kandidatov - raziskovalcev iz tujine. Pozitivno odločbo je prejelo 14 kandidatov,
od tega 2 ženski in 12 moških. 6 kandidatov bo prišlo na raziskovalno delo v
Slovenijo iz članic EU, 3 kandidati iz kandidatk za članstvo v EU, 2 kandidata iz
Bosne in Hercegovine ter po 1 kandidat iz Indije, Kitajske in Singapurja.
28. javni razpis

Štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje
Republiki Sloveniji s tujimi državljani v letu 2007
Datum objave:
Status:
Razpisana sredstva:

22. javni razpis

v

2. december 2006
razpis še ni zaključen
40.000.000 SIT

Štipendije za doktorski študij tujih državljanov v študijskem
letu 2006/2007
Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

16. junij 2006
razpis je zaključen
50.052.778 SIT
15

Na 22. javni razpis se je prijavilo 22 kandidatov. 8 kandidatom in 7 kandidatkam
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je bila izdana pozitivna odločba in sicer 4 kandidatom iz držav članic EU, 10
kandidatom iz drugih Evropskih držav ter 1 kandidatu iz Severne Amerike. 12
kandidatov bo doktorski študij opravljalo s področja naravoslovja, 3 kandidati pa
s področja tehnike.
25. javni razpis

Štipendije za izobraževanja državljanov Zahodnega Balkana
na gimnazijskem programu mednarodne mature v šolskem
letu 2006/2007
Datum objave:
Status:
Odobrena sredstva:
Število štipendij:

18. avgust 2006
razpis je zaključen
24.000.000 SIT
9

Na 25. javni razpis se je s prijaviteljem II. gimnazije Maribor prijavilo 9
kandidatov, dijakov programa mednarodne mature, ki so prejeli štipendijo za
stroške bivanja v dijaškem domu in delno pokritje šolnine. Največ štipendistov
prihaja iz Srbije in Črne gore in sicer štirje (4) dijaki, po dva (2) dijaka iz
Makedonije ter Bosne in Hercegovine ter en (1) dijak iz Hrvaške.
Program 3:

Vrnitev slovenskih strokovnjakov

Namen tega programa je vzpodbujati vračanje slovenskih strokovnjakov iz tujine
in zamejstva.
29. javni razpis

Štipendije za raziskovalno in pedagoško sodelovanje
Republiki Sloveniji s Slovenci iz tujine v letu 2007
Datum objave:
Status:
Razpisana sredstva:

Program 4:

v

2. december 2006
razpis še ni zaključen
17.000.000 SIT

Kreditiranje študija

Program je namenjen dvigu znanja in višanju konkurenčnosti posameznikov na
trgu dela. Ad futura kreditira študij v tujini pod ugodnimi pogoji v sodelovanju z
Deželno banko Slovenije.
Javni razpis za kreditiranje študija v tujini
Datum objave:
Status:
Razpisana sredstva:
Program 5:

19. januar 2007
razpis še ni zaključen
300.000.000 SIT

Podpora usmeritvam izobraževalne
politike ter pretok informacij
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Program je namenjen vzpodbujanju mobilnosti raziskovalcev in študentov v obe
smeri, povezovanju domačih in tujih kadrov z gospodarstvom in popularizaciji
znanosti s področja naravoslovja in tehnike. V letu 2006 smo uvedli dve novosti
– nagrado Futurum za najboljša doktorska dela s področja naravoslovja, tehnike
in medicine in Informacijski center Ad futura.
Informacijski center Ad futura
Informacijski center Ad futura je pričel z delovanjem konec leta 2006 in je
namenjen posameznikom, ki se želijo o študiju v tujini pogovoriti s
strokovnjakom ter si v knjižnici in na spletu poiskati ustrezne informacije. Prav
tako je namenjen tudi tujcem, ki bi želeli študirati v Sloveniji in bi za to
potrebovali informacije o študiju in najprimernejših logističnih rešitvah.
Spletni Klub Ad futura
Pretok informacij in komunikacija z javnostjo ter povezovanje mladih strokovnih
kadrov z delodajalci poteka tudi preko spletnega Kluba Ad futura, ki je bil
zasnovan konec leta 2003. Do konca leta 2006 je bilo v Klub Ad futura
prijavljenih že 1824 uporabnikov, od tega 144 tujih državljanov.
Aktivnosti v Klubu potekajo v sklopih: forum, anketa in spletna klepetalnica. Na
forumu so bile izpostavljene predvsem teme o študiju v tujini, o razpisih javnega
sklada Ad futura in o projektu Kreditiranje študija v tujini.
Na forumu imajo člani možnost odpirati vprašanja o tematiki, ki jih zanima ter
predstaviti svoje komentarje. Spletna klepetalnica omogoča članom interaktivno
sodelovanje na spletu, izmenjavo mnenj in nasvetov. Z zadovoljstvom
ugotavljamo, da vedno pogosteje poteka preko Kluba tudi povezovanje med
ponudniki zaposlitve in kadri, ki so svoje znanje nadgradili s študijem v tujini.
Pregled obiska spletnih strani Ad futura v letu 2006
V letu 2006 je spletna stran prejela 42.991 unikatnih obiskov, skupaj z
osvežitvami pa se številka povzpne na 50.769 obiskov.

število obiskov (unikatnih)

Obisk spletnih strani www.ad-futura.si v letu 2006 po mesecih
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Mesečni pregled obiska spletnih strani v zadnjem letu odraža povečano število
obiskov dvakrat in sicer:
- v juniju in juliju, kar sovpada z objavo 21. javnega razpisa štipendij za
dodiplomski in podiplomski študij slovenskih državljanov v tujini, ki je bil
objavljen 16. junija 2006 z rokom prijave 3. julija 2006, ter z objavo 22.
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javnega razpisa štipendij za doktorski študij tujih državljanov v Sloveniji, ki je
bil objavljen 16. junija 2006, z rokom prijave 31. oktober 2006.
- v avgustu in septembru, kar sovpada z objavo 26. javnega razpisa za nagrade
za najboljšo doktorsko nalogo (objava 15. september 2006) ter 27. javnega
razpisa za sofinanciranje raziskovalnega sodelovanja slovenskih doktorskih
študentov v tujini (objava 4. avgusta 2006).
Glede na podatke od začetka spremljanja obiska spletnih strani (23.12.04 do 26.
01.07) mesečno spletno stran obišče povprečno 2831 obiskovalcev. V tem času
je bil obisk glede na regijo, iz katere so obiskovalci:
Evropa
*92,6%
Azija
5,26%
Severna Amerika
1,60%
Neznano
0,15%
Afrika
0,14%
Ocenija
0,12%
Južna Amerika
0,12%
Centralna Amerika
0,02%
*od tega 76,87% obiskov iz Slovenije, preostalih 23,13% pa iz drugih držav v Evropi.

Izdajanje tedenskih elektronskih novic
V letu 2006 smo izdali 10 izvodov elektronskih novic v angleškem jeziku, ki so
vsebovale skupno 13 različnih novičk, in 35 v slovenskem jeziku, ki so vsebovale
skupaj 113 različnih novičk. Tedenske e-novice je 26. januarja 2007 prejelo
1.897 članov Kluba Ad futura, od tega 140 tujih članov, ki prejemajo novice v
angleškem jeziku.
Organizacija dogodkov
Javni sklad Ad futura je v letu 2006 prvič podelil nagrado Futurum. Nagrada je
namenjena desetim najboljšim doktorskim disertacijam s področja naravoslovja,
tehnike in medicine, ki so jih v zadnjih treh letih zagovarjali v Republiki Sloveniji
slovenski državljani, v času zagovora stari največ 33 let.
Nagrada ima, ob kipcu in plaketi, tudi denarno vrednost: vsak izmed desetih
nagrajencev prejme 4.000.000 SIT za podoktorski študij v tujini. Z nagrado
Futurum se Ad futura še bolj bliža viziji sklada za menedžment bodočih vrhunskih
strokovnjakov, ki jim z njo ponuja dodatno možnost razvoja znanstvene kariere.
Gre za prvo oblikovanje nekakšne generacije mladih doktorjev znanosti 2006 (ki
bo tokrat sicer izbrana za minulo triletno obdobje), torej posamičnih odličnih
raziskovalcev iz različnih univerz, ki jih bo potegovanje za nagrado Futurum
združilo v nov, najvišji razred - razred generacije doktorjev 2006.
Nagrada je nasploh večnamenska: v slovenskem prostoru želi izpostaviti
najboljše mlade doktorje znanosti, jim javno podeliti odliko ter ponuditi odskočno
desko za podoktorske študije na najboljših tujih institucijah ter poudariti splošni
pomen raziskovanja in aplikativnosti znanja v gospodarstvo.
Nagrada Futurum naj bi skozi leta pridobivala na vrednosti in teži, hkrati pa bi v
srednjeročnem obdobju lahko postala splošno prepoznavni pojem vrhunske
nagrade na znanstvenem področju v Sloveniji. Istočasno bo nagrada za mlade
raziskovalce, ki še niso doktorirali, predstavljala dodatno motivacijo za njihovo
zavzetost pri raziskovalnem delu, saj jim nagrada omogoča, da si pridobijo
vrhunsko znanje kjerkoli v svetu. Dolgoročno bi se lahko popularizirala tudi med
predštudijsko populacijo, ki bi jim nagrada Futurum lahko pomenila enega
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prestižnih študijskih ciljev, pa tudi med gospodarstveniki, ki bi jim skozi
prireditev in nagrade pritegnili še večjo pozornost in zanimanje za kadre, ki jih
podpira in spodbuja Ad futura.
Razlaga besede FUTURUM
Latinska beseda futurum pomeni obdobje, ki prihaja, nanaša
se na človekovo predstavo in dejavnost v prostoru in času.
Nanaša se na prihodnost in sicer v pomenu, da moramo to
prihodnost ustvariti. Zato se izobražujemo, marljivo delamo,
trudimo se za ugled in naredimo vse, kar je potrebno, da si
ustvarimo pomemben položaj v življenju. S takšnim odnosom
in dejavnostmi se predstavljamo kot ljudje, katerih vrednost
temelji na produktivnem, koristnem, marljivem, uspešnem in
dinamičnem življenju. Upamo, da nas bodo ostali spoštovali in
da bomo lahko poskrbeli za družino in prijatelje, kot bomo
želeli ali kot bo potrebno. Futurum napoveduje prihodnost ob
uporabi virov, ki so nam na voljo danes, na način, ki
zagotavlja kar se da varen in udoben jutri.
Kipec jabolko in kocka
Jabolko in kocka - združitev dveh močnih simbolov v celoto, ki
izraža trdnost, večnost znanosti in naravoslovja, modrost,
spoznanje in znanje. Vsi ti pomeni skozi obliko in ime nagrade
nakazujejo pogled naprej, v jutri in dan po jutrišnjem dnevu v prihodnost.
Kipec je zasnoval
akademski kipar
Drago Tršar

Isaac Newton

Jabolko in težnost
"V Woolsthorpu, nekako jeseni leta 1666, se je zbudila v
Newtonu prva misel, iz katere se je rodilo njegovo
najpomembnejše spoznanje, pojem težnosti … Newtonu je
baje prvikrat šinila v glavo misel o medsebojni privlačnosti
nebesnih teles, ko je na svojem vrtu videl, da je zrelo jabolko
padlo z jablane. Vprašal se je, zakaj je padlo, in odgovoril, da
zaradi teže, ki ga je vlekla proti središču Zemlje."
Vir: Milutin Milanković, Kratka zgodovina astronomije (1. del)

Predstavitve in predavanja na srečanjih in konferencah
V letu 2006 je Ad futura predstavila svoje programe na štirih srečanjih in
konferencah. Predstavniki Ad future so imeli na konferencah in srečanjih
predavanja in odpirali zanimive diskusije:
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Datum

Ime dogodka

Kadri za tehnološki
razvoj
Okrogla miza
"Evropsko leto
10.05.06
mobilnosti delavcev
2006"
15.02.06

24.10.06

Organizator

Ime

Vsebina

Rotary Club

Lidija
Honzak

Predstavitev delovanja Ad
future

Center
Evropa,
MDDSZ

Lidija
Honzak

Predstavitev
Ad future

Predstavitev
Ženevski klub Darinka
podiplomskega študija pravnikov
Trček

Letna skupščina z
14.12.06 informativnim
večerom

Društvo
mladih
raziskovalcev

programov

Predstavitev Ad future,
razpisov, primernih za
pravnike (College of
Europe, EUI, krediti) in
Kluba Ad futura
Predstavitev Ad future in
razpisov za mlade
raziskovalce ter nagrad
Futurum

Lidija
Honzak

Objave v medijih
Ad futura se je v preteklem letu kar nekajkrat pojavila v medijih z različnimi
vsebinami, od predstavitev študijskih in raziskovalnih štipendij do napovedi
dogodkov, ki jih je pripravila. Tako smo zasledili 32 tiskanih člankov, 1 TV
prispevek, 2 radijska prispevka in 24 strani svetovnega spleta, kjer se javni sklad
Ad futura predstavlja. Članki so v celoti objavljeni na spletni strani javnega
sklada Ad futura v razdelku Ad futura -> Objavljeno v medijih (http://www.adfutura.si/index.cgi?jezik=slo&kat=241).
Program 6:

Sodelovanje
slovenskih
gospodarskih
sofinanciranju programa Ad future

Namen tega programa je zagotavljanje
kadrov
za
gospodarski
in
predvsem
tehnološki razvoj.
Od leta 2004 dalje so k sodelovanju pri
štipendiranju in izgradnji kadrov povabljene
tudi gospodarske družbe. Ad futura je
ponudila podjetjem možnost 50% udeležbe
pri štipendiranju ter pomoč pri izbiri ustreznih
kandidatov in izobraževalnih institucij v tujini,
kjer bi kandidati pridobili najustreznejše
znanje. V letu 2006 so 60% vseh štipendistov
sofinancirale gospodarske družbe, ki so
prispevale skupno 3,9 milijona SIT. Največji
finančni prihranek prihaja s strani tujih
univerz, ki so z opustitvijo šolnin prispevale
23.000.000
SIT.
Med
gospodarskimi
družbami so pri sofinanciranju sodelovala v
glavnem manjša in srednje velika podjetja.

stran 19 od 39

družb

pri

Sofinanciranje štipendistov
javnega sklada Ad futura od
leta 2004 naprej

100%
40%

80%
60%

73%

82%

40%
20%

60%
27%

18%

2004

2005

0%

2006

Ad futura 100%
gospodarske družbe 50%

Letno poročilo 2006

1.8.

Doseganje ciljev na področju procesov dela in
razvoja kadrov

Ena od razvojnih prioritet Republike Slovenije je učinkovita in cenejša država, ki
med drugim predvideva tudi dvig standardov profesionalnosti in transparentnosti
javne uprave, izboljšavo kakovosti njenih storitev ter krepitev njene svetovalne
vloge. V to prioriteto se s svojimi cilji aktivno vključuje tudi Ad futura, ki je z
nenehnimi izboljšavami v procesu dela in razvojem kadrov v preteklem letu
dosegla vzpodbudne uspehe.
25. oktobra 2006 je Slovenski inštitut za kakovost in
meroslovje Ad futuri podelil certifikat št. Q-936 za sistem
vodenja za »Podeljevanje finančnih pomoči in omogočanje
pretoka informacij na področju mednarodne mobilnosti
študentov in raziskovalcev« v skladu z zahtevami standarda
ISO 9001:2000.

Z nominacijo za Zlato lastovko javne uprave 2006 je minister
za javno upravo Ad futuro v letu 2006 uvrstil med štiri najboljše
slovenske
organizacije
javnega
sektorja.
V
predstavitvi
nominirancev za najboljšo javno organizacijo je bila Ad futura
opisana kot »netipična javna organizacija, ki se trudi svojim
strankam nuditi nadstandardne storitve, ki še povečujejo njihovo
zadovoljstvo. Zalet ji daje projektni način dela. Njihove inovacije
dosegajo tudi mednaroden odziv in priznanje«.

Uporabniki storitev Ad future so dali Ad futuri odlično
oceno.

96 % štipendistov meni,
da je poslovanje Ad
future transparentno in
83% je z delom Ad
future zadovoljnih ali
zelo zadovoljnih.

Aktivnosti na kadrovskem področju
Med letom so se zaposleni dodatno izobraževali in z novim znanjem prispevali h
kakovostnejši izvedbi programa dela. Udeležili so se naslednjih izobraževanj:
strokovnega posveta Kaj mora vedeti dobra tajnica, seminarjev Poslovno
obdarovanje in poslovna voščila, Klasično in elektronsko arhiviranje poslovne
dokumentacije, delavnic Business Coaching in Vodenje za boljši svet, seminarja
Pridobitev potrdila o usposobljenosti za člane nadzornih svetov ali upravnih
odborov družb, Konference XII. Dnevu javnega prava in I. Dnevi javnega
sektorja, konference Odličnost managerk 2006, seminarja Konferenca
zmagovalcev EFQM, Vodenje in upravljanje v upravi, Priprava letnega poročila v
javnem sektorju, Šola upravnega postopka, Javna naročila male vrednosti,
Priprava na strokovni izpit iz upravnega postopka, Net konference 2007 in
delavnice Nepovratna sredstva EU.
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1.9.

Kazalci uspešnosti izvedbe programa dela

Iz kazalcev je viden pozitiven trend naraščanja deleža štipendistov naravoslovno
tehničnih ved. V letu 2005 je bil delež 24%, v letu 2006 smo ta delež dvignili na
91%. Še posebej smo veseli, da se je tudi delež podjetij, ki so pripravljena
sofinancirati štipendije, dviguje in se je v letu 2006 povečal kar za 41%. Vse več
imamo tudi štipendistov na najboljših izobraževalnih institucijah v svetu. V letu
2006 se je ta delež dvignil že na 84%. Negativni trend se je v letu 2006 izkazal
pri kreditih, kjer smo za leto 2007 že predvideli ustrezne ukrepe. Kazalci so v
spodnji tabeli, opis kazalcev pa v prilogi.
Kazalnik/leto
2004
1. Izgradnja kadrov za gospodarski razvoj
1.1. Izgradnja kadrov za področje naravoslovja in tehnike
Slovenski kadri v tujini - študij in raziskave
Štipendisti naravoslovja in tehnike
5%
Štipendisti družboslovja in humanistike
95%
Tuji kadri v Sloveniji - študij
Štipendisti naravoslovja in tehnike
89%
Štipendisti družboslovja in humanistike
11%
Tuji kadri v Sloveniji - raziskave
Področje naravoslovja in tehnike
72%
Področje družboslovja in humanistike
28%
Število štipendistov iz Zahodnega Balkana na programu
9
mednarodne mature v Sloveniji
1.2. Zaposlovanje štipendistov javnega sklada Ad futura
Zaposlovanje štipendistov Ad future od leta 2003 dalje
Javne ustanove
54%
Storitvena dejavnost
41%
Proizvodna dejavnost

5%

2005

2006

39%
61%

91%
9%

82%
18%

100%
0%

0%
0%

87%
13%

9

9

56%
38%

49%
45%

6%

6%

1.3. Interes gospodarskih družb za sodelovanje pri izobraževanju in
zaposlovanju kadrov - sofinanciranje iz gospodarstva
Ad futura sofinancira v celoti
73%
82%
40%
Sofinanciranje gospodarstva v višini vsaj polovice šolnine
27%
18%
60%
1.4. Interes drugih pravnih oseb, da z Ad futuro sodelujejo pri štipendiranju
Gospodarske družbe
67%
42%
33%
Fundacije
6%
0%
0%
Tuje univerze
16%
25%
60%
Vlada RS
6%
0%
0%
Zavod RS za zaposlovanje
5%
0%
0%
Javna uprava
0%
8%
0%
Druge pravne osebe
0%
25%
7%
1.5. Izobraževanje na najboljših institucijah v svetu
Štipendisti na najboljših institucijah na svetu
68%
63%
84%
Štipendisti na drugih institucijah
32%
37%
16%
2. Zanimanje za najem študijskega kredita
04/05
05/06
06/07
Število kandidatov
Najvišji znesek zaprošenega kredita v SIT
Najnižji znesek zaprošenega kredita v SIT
Povprečna višina zaprošenih kreditov v SIT
Povprečno število let vračanja v SIT
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Kazalnik/leto
2004
2005
3. Vpetost Slovenije v mednarodni raziskovalni in izobraževalni prostor
3.1. Študij slovenskih štipendistov v tujini
Severna Amerika
16%
7%
Stare članice EU
79%
87%
Nove članice EU
0%
4%
Evropske države izven EU
3%
2%
Druge države

2%

0%

2006

25%
75%
0%
0%
0%

3.2. Raziskovalno in pedagoško sodelovanje slovenskih štipendistov v tujini
Severna Amerika
0%
47%
18%
Stare članice EU
0%
40%
82%
Druge države

0%

14%

0%

3.3. Področja iz katerih prihajajo tuji štipendisti na študij v Slovenijo
Severna Amerika
0%
0%
7%
Stare članice EU
10%
0%
7%
Nove članice EU
10%
0%
20%
Evropske države izven EU
70%
100%
67%
Druge države
10%
0%
0%
3.4. Področja, iz katerih prihajajo tuji štipendisti na raziskovanje in pedagoško
sodelovanje v Slovenijo
Severna Amerika
15%
0%
0%
Stare članice EU
31%
0%
29%
Nove članice EU
15%
0%
29%
Evropske države izven EU
23%
0%
21%
Druge države
16%
0%
21%
4. Vzpostavljanje sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki iz tujine
Slovenski strokovnjaki iz tujine
5. Komunikacija z javnostmi
5.1. Pojavljanje javnega sklada Ad futura v medijih
Predstavitve
Radio
Televizija
Tiskani mediji
5.2. Članstvo v Klubu Ad futura
Število slovenskih članov
Število članov iz drugih držav
5.3. Elektronske novice Ad futura
Število izdaj novic v slovenskem jeziku
Število člankov v slovenskem jeziku
Število izdaj novic v angleškem jeziku
Število člankov v angleškem jeziku
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2.

PRILOGE

Priloga 1: Revizorjevo poročilo
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Priloga 2: Obrazložitev kazalcev uspešnosti izvedbe programa
dela
Kazalci za uspešno realizacijo zastavljenih ciljev so statistični in se bodo
dolgoročno odražali v razvoju kadrov za gospodarsko rast. Kazalci, ki jih trenutno
spremljamo, so našteti spodaj.
Kazalec 1:

Izgradnja kadrov za gospodarski razvoj

Podobno kot večina evropskih držav se tudi Slovenija srečuje s pomanjkanjem
kadra s strokovnim znanjem s področja naravoslovja in tehnike. Preko javnega
sklada Ad futura Republika Slovenija podpira izobraževanje slovenskih študentov
in raziskovalcev v tujini in tujih študentov in raziskovalcev v Sloveniji. Podpora je
prioritetno namenjena izgradnji in pridobivanju kadra za področje naravoslovja in
tehnike. Problem, s katerim se soočamo pri izgradnji omenjenega strokovnega
kadra, je pomanjkanje zanimanja mladih za študij naravoslovja in tehnike.
Vzrokov za to je več, najmočnejši pa je gotovo načrtovanje in izgradnja kariere,
ki je za inženirje še vedno nespodbudna. Podjetja, ki bi imela za večletno
obdobje izdelan razvojni načrt in s tem povezano potrebo po kadrih, ki bi
prispevali k razvoju produktov z visoko dodano vrednostjo, so v Sloveniji še
vedno v manjšini. Finančne vzpodbude, olajšave in druge stimulacije morajo biti
zato usmerjene tako v ustvarjanje in pridobivanje ustreznih strokovnih kadrov za
gospodarski razvoj kot tudi v zaposlovanje teh kadrov.
Izgradnjo kadrov, ki jih soustvarja Ad futura, spremljamo z naslednjimi kazalci:
Kazalec 1.1: Izgradnja kadrov za področje naravoslovja in tehnike
Kazalec 1.2: Zaposlovanje štipendistov Ad future
Kazalec 1.3: Interes gospodarskih družb za sodelovanje pri izobraževanju
kadrov
Kazalec 1.4: Interes drugih pravnih oseb pri sofinanciranju izobraževanja
štipendistov Ad future
Kazalec 1.5: Izobraževanje na najboljših institucijah v svetu
Kazalec 2:

Zanimanje za najem študijskega kredita

S tem kazalcem ugotavljamo zanimanje in možnosti mladih, da za študij v tujini
najamejo posojilo. Kazalec je zelo pomemben pri postavljanju pogojev za novo
kreditno obdobje.
Kazalec 3:

Vpetost
Slovenije
izobraževalni prostor

v

mednarodni

raziskovalni

in

S tem kazalcem ugotavljamo povezanost Slovenije na področju izobraževanja in
raziskovanja z drugimi državami v Evropi in svetu.
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Kazalec 4: Vzpostavljanje sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki iz
tujine
S kazalcem ugotavljamo, kako uspešni so naši programi finančnih vzpodbud pri
ponovnem vzpostavljanju stikov in sodelovanj s slovenskimi strokovnjaki, ki že
daljši čas delujejo v tujini.
Kazalec 5:

Komunikacija z javnostmi

Kazalec nam pove, kako dobro so ljudje obveščeni o programih Ad future in o
njihovi pripravljenosti za sodelovanje pri oblikovanju raznih projektov.

KAZALEC 1: Izgradnja kadrov za gospodarski razvoj
Kazalec 1.1: Izgradnja kadrov za področje naravoslovja in tehnike
Slovenski kadri z v tujini pridobljenim strokovnim znanjem

delež štipendistov

Smer študija oziroma raziskovanja
slovenskih štipendistov javnega sklada
Ad futura v tujini
100%

9%

80%
60%

74%

61%
92%

40%
20%

27%

0%
2002

95%

91%
39%

8%

5%

2003

2004

naravoslovje in tehnika

2005

2006

leto
družboslovje in humanistika

Slika 1: Grafičen prikaz deleža slovenskih študentov in raziskovalcev s področja naravoslovja in tehnike, ki so
prejeli štipendijo Ad future za dodiplomski ali podiplomski študij oziroma raziskovanje v tujini.

Komentar:
Slika 1 kaže, da je bil kader za področje naravoslovja in tehnike v preteklem
obdobju slabše finančno podprt kot kader za področje družboslovja in
humanistike. Ukrepi, ki smo jih izvajali z namenom, da bi povečali število
štipendistov na področju naravoslovja in tehnike, so bili naslednji:
y uvedba prioritetnih točk za področje naravoslovja in tehnike v letu 2003 in
2004;
y uvedba stimulativnega točkovanja in nižje povprečna ocena za kandidate s
področja naravoslovja in tehnike v letu 2005, pri čemer mislimo na povprečno
oceno, ki omogoča kandidatom prijavo na razpis;
y uvedba novega razpisa v letu 2005, ki omogoča doktorskim študentom s
področja naravoslovja in tehnike odhod na štirimesečno raziskovanje v tujino.
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Ukrep, ki smo ga uvedli v letu 2005, da bi povečali delež štipendij za
podiplomskih študij ter za raziskovanja s področja naravoslovja in tehnike, se je
izkazal za učinkovitega. Delež štipendij za omenjeno področje smo v letu 2006
dvignili že za 52%. Od leta 2006 dalje je štipendiranje usmerjeno tudi v
dodiplomski študij. Za ostala področja družboslovja in humanistike pa od leta
2006 dalje podeljujemo štipendije za točno določene izobraževalne institucije osem štipendij za podiplomski študij na College of Europe in dve štipendiji za
doktorski študij na Evropskem univerzitetnem inštitutu. S tem ukrepom smo v
letu 2006 dvignili delež štipendij za naravoslovje in tehniko na 91%.
Tuji kadri v Sloveniji
Od leta 2003 dalje Republika Slovenija podpira štipendiranje in sofinanciranje z
namenom, da v Slovenijo privabi tuj perspektiven kader, predvsem s področja
naravoslovja in tehnike. Prikaz smeri študija tujih podiplomskih študentov štipendistov Ad future - je na sliki 2. Prikaz raziskovalne smeri doktorjev
znanosti, tujih državljanov, ki so za od 3- do 12-mesečno raziskovanje v
Sloveniji prejeli štipendijo Ad future, je na sliki 3. Na koncu pa je tudi komentar
o štipendiranju dijakov iz držav Zahodnega Balkana za študij na programu
mednarodne mature.
Smer študija tujih štipendistov javnega
sklada Ad futura v Sloveniji
100%
80%

11%

18%

89%

82%

2004

2005

52%

60%
40%
20%

100%

48%

0%
2003

naravoslovje in tehnika

2006

družboslovje in humanistika

Slika 2: Študijska usmeritev tujih štipendistov Ad future na podiplomskem študiju v Sloveniji
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Področje raziskav tujih raziskovalcev štipendistov javnega sklada Ad futura v
Sloveniji
120,0%
100,0%

13%

28%

80,0%

13%

60,0%
40,0%

88%

72%

87%

20,0%
0,0%
2003

2004

naravoslovje in tehnika

2006

družboslovje in humanistika

Slika 3: Področje raziskav tujih državljanov, ki so prejeli sredstva Ad future za 3-12 mesečno raziskovalno
sodelovanje v Sloveniji

Štipendiranje dijakov iz držav
mednarodne mature v Sloveniji

Zahodnega

Balkana

za

program

To je projekt, ki je zelo dobro zastavljen. Šolanje dijakov iz držav Zahodnega
Balkana je prineslo novo kakovost v delo šole. Poleg odličnih rezultatov prinašajo
drugačno kulturo in navade in s tem pridobitev tudi za slovenske dijake. Njihovi
odlični študijski rezultati pomenijo kakovostno pridobitev tako za fakultete kot za
delodajalce.
V nadaljevanju ponazarjamo pregled šolanja in nadaljevanja študija dijakov, ki
so v Sloveniji zaključili program mednarodne mature in so prejemali štipendijo
Ad future.
Šolsko leto
Št. dijakov po regiji:
Bosna in Hercegovina
Črna Gora
Makedonija
Srbija
Dosežen rezultat na maturi (max 45 točk)
Nadaljevanje šolanja na slovenskih fakultetah

03/04
9
0
0
4
5
36,4
3

04/05
9
0
0
4
5
37,7
7

05/06
9
2
1
4
2
34,4
3

Vpis dijakov iz bivših jugoslovanskih republik v program mednarodne mature se
je začel v šolskem letu 2003/2004. Do sedaj so končale šolanje tri generacije
dijakov, skupaj 27 dijakinj in dijakov.
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Vsi dijaki nadaljujejo šolanje na dodiplomskem študiju. 13 dijakov je ostalo v
Sloveniji, in sicer jih 6 nadaljuje študij na Fakulteti za računalništvo in
informatiko, 3 na Fakulteti za družbene vede, 2 na Filozofski fakulteti Univerze v
Ljubljani ter po 1 na Ekonomsko poslovni fakulteti in Medicinski fakulteti Univerze
v Mariboru. 7 dijakov se je po zaključenem gimnazijskem programu vrnilo v
svoje države, 6 pa jih nadaljuje šolanje v tujini.
Komentar:
Ugotavljamo, da je interes tujih državljanov za študij in raziskovalno delo v
Sloveniji dokaj velik. Tuji državljani prihajajo v Slovenijo predvsem na študij in
raziskovalno delo iz področja naravoslovja in tehnike. Iz slike 2 in slike 3 je
mogoče razbrati, da je razmerje med štipendijami za naravoslovje in tehniko in
štipendijami za družboslovje in humanistiko približno 85% proti 15%. Pri
štipendijah za podiplomski študij tujih državljanov v Sloveniji smo to razmerje, ki
je bilo v letu 2003 samo 50%, dvignili tako, da smo ukinili štipendije za
magistrski študij in razpisali štipendije samo za doktorski študij. Tujci so namreč
prihajali v Slovenijo predvsem na magistrski študij poslovnih ved. Cilj, pridobiti
kader za tehnološki razvoj v Sloveniji, je s tem le delno uresničen. Nimamo
namreč podatkov o zaposlovanju in morda dolgoročnem sodelovanju teh tujih
državljanov.
Dijaki, ki so prišli v Slovenijo iz držav Zahodnega Balkana, so dosegli odlične
študijske rezultate. V glavnem so tudi izkazali velik interes, da ostanejo in
nadaljujejo študij v Sloveniji. Od 18 dijakov jih je ostalo v Sloveniji na
dodiplomskem študiju 13.
Kazalec 1.2: Zaposlovanje štipendistov Ad future
Zaposlitev štipendistov javnega sklada Ad
futura od leta 2003 dalje

45%

49%

6%
storitvena dejavnost

proizvodna dejavnost

javne ustanove
Slika 4: Delež štipendistov javnega sklada Ad futura, ki so končali študij v tujini in se zaposlili v storitveni
dejavnosti, industriji ali javni ustanovi v Sloveniji

Institucija
Banka
Institucija EU
Gospodarska družba

1. razpis 2. razpis 7. razpis 14.razpis Skupaj
1
3
1
3
8
1
1
2
25
18
11
5
59
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Zavod
Inštitut
Izobraževalna institucija
Kulturna institucija
Ministrstvo
Samostojna dejavnost
Sodišče
Tuja institucija v Sloveniji
Veleposlaništvo
Drugo
Skupaj

2
2
12
2
10
12
2
1
1
71

5
2
1
3
1
1
35

2
2
5
9
1
1
32

1
3
1
1
1
15

2
5
22
4
17
16
13
2
1
2
153

Komentar:
Ugotavljamo, da so se slovenski štipendisti Ad future do sedaj zaposlovali
predvsem v javnih ustanovah (49%) in storitveni dejavnosti (45%) in le 6% v
proizvodni dejavnosti. Glede na to, da je bil delež štipendistov za področje
naravoslovja in tehnike na prvih razpisih zelo nizek, podatek ne preseneča. Od
leta 2006 dalje je predvideno povečanje deleža štipendistov za področje
naravoslovja in tehnike, zato v obdobju 3 – 5 let pričakujemo povečanje deleža
zaposlenih v proizvodni dejavnosti iz 6% na 40%.
Kazalec 1.3: Interes
izobraževanju kadrov

gospodarskih

družb

za

sodelovanje

pri

Sofinanciranje štipendistov
javnega sklada Ad futura od
leta 2004 naprej

100%
40%

80%
60%

73%

82%

40%
20%

60%
27%

18%

2004

2005

0%

2006

Ad futura 100%
gospodarske družbe 50%
Slika 5: Delež štipendistov, ki so prejeli 50% sofinanciranje od gospodarskih družb.

Komentar:
V letu 2004 smo k sofinanciranju štipendiranja podiplomskih študentov v tujini
povabili tudi gospodarske družbe. Odzvala so se predvsem mala in srednje velika
podjetja. Ad futura je v spletnem Klubu Ad futura tem podjetjem pomagala
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poiskati ustrezen kader in jim tudi svetovala pri izbiri ustrezne tuje izobraževalne
institucije.
Kazalec 1.4: Interes drugih pravnih oseb, ki z Ad futuro sodelujejo pri
štipendiranju
Sofinanciranje štipendistov
Ad future
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

33%

33%
60%

67%

67%
40%

2004

2005

Gospodarstvo

2006

Druge pravne osebe

Slika 6a: Sodelovanje gospodarskih družb in drugih pravnih oseb pri štipendiranju slovenskih študentov za
dodiplomski in podiplomski študij v tujini.

Sofinanciranje štipendistov fundacije Ad futura
od leta 2004 naprej
fundacije
gospodarske družbe

33%

tuje univerze
Vlada RS
2%
50%

2%
2%

Zavod RS za
zaposlovanje
javna uprava

9%
2%

pravna oseba - s.p.

Slika 6b: Sodelovanje drugih pravnih oseb pri štipendiranju slovenskih študentov za dodiplomski in podiplomski
študij v tujini.

Komentar:
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Ugotavljamo, da pri štipendijah za študij v tujini sodelujejo predvsem
gospodarske družbe. Delež gospodarskih družb je 50%. Štipendisti Ad future so
odlični slovenski študentje, ki so tudi na študiju v tujini v glavnem med
najboljšimi. Zato ni presenetljivo, da se tudi tuje izobraževalne institucije
potegujejo za te odlične študente in jim nudijo sofinanciranje študija ali pa jih
oprostijo šolnine. Sofinanciranje tujih izobraževalnih institucij si je pridobilo 33%
štipendistov. Ostala sofinanciranja so zanemarljiva in predstavljajo le nekaj
štipendij.
Delež sodelovanja gospodarskih družb pri sofinanciranju povečujemo s
predstavitvami štipendistov in delodajalcev preko spletnega Kluba Ad futura.
Delež sofinanciranja tujih univerz zvišujemo predvsem z individualnimi dogovori.
Kazalec 1.5: Izobraževanje na najboljših institucijah v svetu
Da bi povečali delež štipendistov, ki bi se odločili za študij na najboljših
institucijah v svetu, smo na spletnih straneh objavili seznam najboljših institucij
in s prioritetnimi točkami stimulirali vpis na le-te. Institucije na seznamu so po
kakovosti razdeljene v tri kategorije: A, B in drugo. Institucije so razvrščene po
mednarodnih lestvicah in metodologiji, ki jo je za potrebe štipendiranja javnega
sklada Ad futura izvedel Center za promocijo znanja. V prvi skupini, skupini A, so
institucije, ki so se na lestvici kakovosti uvrstile najvišje. V drugi skupini, skupini
B, so institucije, ki so se na lestvici kakovosti uvrstile za skupino A.
Izobraževanje štipendistov javnega
sklada Ad futura glede na institucijo
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Slika 7: Delež štipendistov na najboljših institucijah v svetu (institucije A in B)

Komentar:
V letu 2004 smo pričeli s stimuliranjem vpisa slovenskih študentov na najboljše
izobraževalne institucije v svetu in s tem namenom objavili seznam najboljših
institucij. S tem ukrepom smo dvignili delež štipendistov na najboljših
izobraževalnih institucijah za 29% v letu 2004, za 24% v letu 2005 ter za 45% v
letu 2006.
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KAZALEC 2: Zanimanje za najem študijskega kredita
Za kredit za študij v tujini je v kreditnem obdobju 2004/2005 in 2005/2006
zaprosilo 108 kandidatov. Za pridobitev kredita je izpolnjevalo pogoje 91
kandidatov. Najvišji znesek zaprošenega kredita je bil 5.000.000,00 SIT in
najnižji 1.000.000,00 SIT. Kandidati bodo znesek odobrenega kredita vračali v
povprečju 6 oziroma 7 let.
Kreditno obdobje
Število kandidatov
Najvišji znesek zaprošenega kredita
Najnižji znesek zaprošenega kredita
Povprečna višina zaprošenih kreditov
Povprečno število let vračanja

2004/2005
63
5.000.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
2.017.266,00 SIT
6

2005/2006
28
5.000.000,00 SIT
1.000.000,00 SIT
2.396.429,00 SIT
7

Komentar:
V letu 2004 je Ad futura pričela s pilotskim projektom kreditiranja študija v tujini.
Analizo za projekt je izdelala iz podatkov, ki jih je pridobila preko spletnih
forumov in anket v okviru Kluba Ad futura. V drugih državah EU je kreditiranje
študija že ustaljena praksa, za Slovenijo pa je bilo to nekaj novega. Ad futura je
banke povabila k partnerskemu sodelovanju in naletela na različen odziv.
Nekatere, predvsem manjše banke, ki so videle v projektu priložnost, da
pridobijo odlične komitente, so izkazale velik interes za sodelovanje, vendar so
za zavarovanje kredita zahtevale poroštvo. Ravno tu pa naletimo na težavo, ki je
verjetno značilna za Slovenijo: večina Slovencev se še vedno ne zaveda, da je
investicija v znanje najboljša naložba za prihodnost njihovih otrok. Zato nimajo
prihranjenih sredstev za izobraževanje svojega otroka, niti niso kreditno
sposobni in zato ne morejo nastopati kot poroki. V prvem kreditnem obdobju je
bil najem študijskega kredita odobren 63 posameznikom, ki so v povprečju najeli
kredit za 2.017.266 SIT. V drugem kreditnem obdobju je bilo število
kreditojemalcev 28, povprečen kredit pa je bil 379.163,00 SIT višji kot leto prej.
V obeh obdobjih je bilo največ kreditov odobrenih kandidatom za podiplomski
študij družboslovja. Novo kreditno obdobje 2006/2007 smo pričeli z drugačnimi –
še bolj ugodnimi - kreditnimi pogoji in možnostjo pridobitve kredita tudi za
strokovno usposabljanje in študijsko izmenjavo.
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KAZALEC 3: Vpetost Slovenije v mednarodni raziskovalni in izobraževalni
prostor
Študij slovenskih državljanov - štipendistov
javnega sklada Ad futura v tujini od leta 2002
3%
4%
2%

76%

15%

Severna Amerika

stare članice EU

države izven EU

druge države

nove članice EU

Slika 8: Delež slovenskih državljanov - štipendistov javnega sklada Ad futura na študiju v državah, ki
geografsko in politično spadajo pod določeno področje

Raziskovalno in pedagoško
sodelovanje slovenskih državljanov štipendistov Ad future v tujini
40%

47%

13%

Severna Amerika

stare članice EU

druge države
Slika 9: Delež slovenskih doktorskih študentov, prejemnikov finančne pomoči javnega sklada Ad futura, na
raziskovanju v državah, ki geografsko in politično spadajo pod določeno področje

Komentar:
Slika 8 kaže, da je večina (76%) študentov, ki so prejeli štipendijo Ad future,
odšla na študij v eno od starih držav članic EU, največ v Veliko Britanijo. Na
drugem mestu je ZDA s 15%. Nekoliko drugačna je slika 9 pri raziskovalcih –
doktorskih študentih, ki odhajajo v tujino za štiri mesece. Za raziskovanje so s
47% enako zanimive tako ZDA kot ostale stare članice EU (40%). Poudariti je
treba, da je Ad futura s sofinanciranjem raziskovalnega sodelovanja slovenskih
doktorskih študentov v tujini pričela šele leta 2005 in do konca leta 2006 podelila
že 43 štipendij. Geografsko področja, kamor odhajajo slovenski študentje in
raziskovalci študij ali raziskovalno delo, niso omejena, izbira države je
prepuščena posameznikom in njihovim mentorjev.
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Področja, iz katerih prihajajo
tuji državljani - štipendisti Ad
future - na študij v Slovenijo
7%
8%
10%

75%
stare članice EU

nove članice EU

države izven EU

druge države

Slika 10: Geografska in politična razvrstitev področij od koder prihajajo tuji državljani, štipendisti Ad future, na
podiplomski študij v Slovenijo

Področja, iz katerih prihajajo
tuji državljani - štipendisti Ad
future na raziskovanje in
pedagoško sodelovanje v
Slovenijo
16%

26%
32%
4%
22%
Severna Amerika

stare članice EU

nove članice EU

države izven EU

druge države
Slika 11: Geografska in politična razvrstitev področij, od koder prihajajo tuji raziskovalci, ki jih Ad futura
štipendira za od 3- do 12- mesečno raziskovanje in pedagoško sodelovanje v Sloveniji

Komentar:
Iz slik 10 in 11 kažeta, da je mednarodni izobraževalni prostor, s katerim
komunicira Slovenija, precej ožji od mednarodnega raziskovalnega prostora.
Medtem ko je šolanje v Sloveniji na podiplomski stopnji zanimivo predvsem
mladim, ki prihajajo iz držav, ki še niso članice EU, največ iz držav Zahodnega
Balkana, je raziskovalni prostor mnogo širši. Največ raziskovalcev prihaja v
Slovenijo iz evropskih držav izven EU (32%). Velik delež raziskovalcev pa je tudi
iz držav starih članic EU (26%) ter držav Bližnjega in Daljnega Vzhoda in drugih
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držav (22%). Najmanj raziskovalcev je prišlo v Slovenijo iz ZDA (4%). Tudi pri
teh projektih je pomembna kakovost sodelovanja. Z zadovoljstvom pa
ugotavljamo, da je Slovenija po raziskovalni plati že zelo dobro in široko odprta
navzven. Predvidevamo, da bo tudi izobraževalni prostor, s katerim Slovenija
komunicira, postal v prihodnje širši. K tej širitvi bodo vsekakor prispevale
bolonjske spremembe, ki bodo dvignile konkurenčnost na izobraževalnem
področju.

KAZALEC 4: Vzpostavljanje sodelovanja s slovenskimi strokovnjaki iz
tujine
S sofinanciranjem od 3- do 12-mesecev trajajočega znanstvenega in
pedagoškega sodelovanja želi Slovenija ponovno navezati stike s slovenskimi
strokovnjaki, ki so ostali v tujini. Dolgoročno je Sloveniji v interesu, da bi te
strokovnjake pridobila nazaj v Slovenijo, vendar bodo zato potrebne širše, zelo
dobro usmerjene vzpodbude.
Komentar:
V Slovenijo so na raziskovanje do sedaj prišli le 4 slovenski strokovnjaki iz tujine.
Vzrok za to je morda v premajhni obveščenosti.

KAZALEC 5: Komunikacija z javnostmi
Komunikacija s slovensko in mednarodno javnostjo je za javni sklad Ad futura
zelo pomembna, saj bodo projekti in programi Ad future uspešni le, če bodo o
njih ljudje dobro obveščeni. Trudimo se, da je komunikacija z javnostjo prijazna,
informacije pa kratke in jasne. Posamezniki nas lahko povprašajo za nasvet po
telefonu, po elektronski pošti ali osebno, lahko pa tudi sodelujejo v spletnem
forumu ali pa vsebino foruma sami predlagajo. Člane spletnega Kluba redno
obveščamo o novostih, predvsem o možnostih za pridobitev drugih finančnih
virov, o možnostih zaposlitve in o dogodkih.

št. objav v medijih

Pojavljanje javnega sklada Ad futura v
medijih in predstavitve delovanja
50
40
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0
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predstavitve
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televizija
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Slika 12: Pojavljanje javnega sklada Ad futura v medijih ter predstavitve na srečanjih in konferencah

Komentar:
Od leta 2001, ko je bil javni sklad Ad futura ustanovljen, se predstavitve in
objave o Ad futuri povečujejo. V zadnjih treh letih smo uspešno prodrli tudi v
najmočnejši medij, televizijo. V šestih letih smo imeli 114 prispevkov v tiskanih
medijih, 5 prispevkov na televiziji, 9 prispevkov na radiu in 87 povezav na
svetovnem spletu. Zaposleni so v 4 letih predstavili programe in delo Ad future
na 20 javnih predstavitvah na različnih lokacijah, na primer na Študentski areni,
Dnevih kadrovskih delavcev, okrogli mizi »Evropsko leto mobilnosti delavcev
2006«, na različnih - tudi mednarodnih - kongresih in na študentskih delavnicah.
Članstvo v Klubu Ad futura
Spletni Klub Ad futura je bil osnovan konec leta 2003 z namenom povezovanja
med člani, posamezniki, ki v tujini študirajo ali raziskujejo in tistimi, ki bi želeli
na študij v tujino šele oditi. Preko Kluba poteka tudi povezovanje posameznikov z
delovnimi organizacijami, ki potrebujejo strokovni kader s specifičnim strokovnim
znanjem.
Člani Kluba Ad futura
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Slika 13: Članstvo tujih državljanov in Slovencev v spletnem Klubu Ad futura

Komentar in ukrepi za 2007:
V letu 2005 je bilo v spletni Klub Ad futura včlanjenih že 1371 članov, v letu
2006 se je skupno število članov povečalo še za 453 članov. Število članov, tujih
državljanov, se je v primerjavi s predhodnim letom povečalo za 31%, število
članov, ki so državljani Republike Slovenije pa za 24%. Ad futura si bo še naprej
prizadevala, da bo članstvo v Klubu uporabnikom prinašalo čim večje koristi. Le
tako bo število članov še naprej naraščalo.
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Priloga 3: Pretekli dogodki
Podelitev nagrade Futurum
30. november 2006, Ljubljana
http://www.futurum.si
Nagrada odličnosti s pogledom v prihodnost
je bila prvič podeljena desetim najboljšim
mladim doktorjem znanosti s področja
naravoslovja, tehnike in medicine. Nagrada
poleg kipca in plakete nagrajencem omogoča
nadgradnjo znanja v obliki enoletnega
raziskovanja v tujini. Z nagrado želi Ad
futura tudi prispevati k popularizaciji teh
znanstvenih področij.

Dr. Jure Zupan, minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, in dr.
Lidija Honzak, direktorica Ad future pri
podeljevanju nagrad Futurum.

Filmski festival »Znanost v filmu«
15. in 16. oktober 2005, Ljubljana
http://www.ad-futura.si/europaws
Prikazanih je bilo 8 najboljših evropskih TVfilmov z znanstveno vsebino za nagrado
MIDAS ter COOLprize nagrado mladinske
žirije. Organizirani sta bili dve okrogli mizi.
Nagrada mladinske žirije COOLprize je
novost, ki jo je Ad futura uvedla na festivalu
v Ljubljani in jo bodo podeljevali na vseh
prihodnjih festivalih. Festivala v Sloveniji se
je udeležilo preko 900 obiskovalcev, kar
bistveno
presega
število
obiskovalcev
dosedanjih festivalov v drugih državah.

Vstopnica

Evropski forum mladih raziskovalcev
6. in 7. maj 2005, Otočec
http://www.ad-futura.si/euroforum
150 mladih in že uveljavljenih raziskovalcev
iz Slovenije in Evrope je izmenjalo ideje in
poglede o evropski politiki na področju
znanosti in oblikovalo ustrezna priporočila
ustvarjalcem te politike, izmenjalo izkušnje
za razvoj kariere, navezovalo stike in se
udeležilo praktičnih delavnic, med njimi kako
pridobiti sredstva EU in kako napisati dober
raziskovalni predlog.
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Konvencije
svetu

slovenskih

študentov

po

Tretja konvencija – julij 2004, Kranjska gora
Tema: izmenjava izkušenj in informacij o
študiju v tujini; več kot 100 udeležencev in
gostov
Druga konvencija – julij 2003, Otočec
Tema: povezovanje z gospodarstvom; več
kot 100 udeležencev in gostov
Prva konvencija – julij 2002, Velenje
Tema:
možnosti
v
gospodarstvu
in
raziskovalnih projektih, spletni klub Ad
futura; več kot 150 udeležencev in gostov

Udeleženci in gostje Druge
konvencije leta 2003

Kolokvij tujih študentov in raziskovalcev
v Sloveniji
27. maj 2004, Ljubljana
50
tujih
študentov,
raziskovalcev
in
predstavnikov slovenskih institucij, ki jih
gostijo ter podpirajo njihovo mobilnost, je
poskušalo identificirati težave, s katerimi se
srečujejo tuji študenti in raziskovalci pred in
med njihovim bivanjem v Sloveniji, in
predlagati rešitve za njihovo omilitev ali celo
rešitev.
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Priloga 4: Sponzorji in partnerji

Za pomoč in podporo se zahvaljujemo partnerjem, sponzorjem in donatorjem:
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Agencija RS za raziskovalno dejavnost
Australian International Education Centre
British Council
Chrysler
College of Europe
Delo d.d.
Deželna banka Slovenije
Evropski univerzitetni inštitut
Francoski inštitut Charles Nodier
Fujitsu Siemens Computers
Goethe Institut
Gorenje d.d.
Inštitut Jožef Stefan
Italijanski kulturni inštitut
Kemijski inštitut Ljubljana
Kinodvor Ljubljana
Limerick, Irska
MCFA – Marie Curie Fellowship Association
OMNI Communications
Pivnica Kratochwill
Podjetnik leta 2005 – dr. Aleš Štrancar
Krka d.d.
Lek d.d.
Ministrstvo RS za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Nacionalni inštitut za biologijo
Radio Televizija Slovenija
Revoz d.d.
Skupina ELAN
Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo, srednja
strokovna šola in strokovna gimnazija Ljubljana
Telekom Slovenije d.d.
The Slovenia Times
Veleposlaništvo Češke republike
Veleposlaništvo Združenih držav Amerike
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