PRIJAVA za dodatno štipendijo
v okviru Javnega razpisa JS štipendij Ad futura za študijske obiske študentov v
okviru programa Erasmus+
(259. javni razpis) za pogodbeno leto 2018
Priimek in ime študenta:
Matična fakulteta na Univerzi v
Mariboru (UM):
Vaša starost ob prvem vpisu na

stopnjo študija na kateri študirate v
študijskem letu 2018/2019 na UM
Letnik vpisa na UM v študijskem
letu izmenjave - 2018/19:
Stopnja študija v študijskem letu
2018/2019 (ustrezno obkrožite):

- 1. bolonjska stopnja VS
- 1. bolonjska stopnja UNI

- 2. bolonjska stopnja MAG

S svojim podpisom jamčim, da celoten čas Erasmus+ študija v tujini izpolnjujem vse naslednje pogoje:



sem državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji oz. imam katerega od drugih statusov ,
opredeljenih v 12.členu Zštip-1;



imam veljaven status študenta (sem vpisan) na matični fakulteti, članici Univerze v Mariboru program prve ali druge
stopnje;



sem prvič vpisan/a na javno veljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program na stopnji študija (na katero sem
vpisan/a v študijskem letu 2018/2019)
pred prvim vpisom na stopnjo študija na katero sem vpisan/a v študijskem letu 2018/2019, nisem dopolnil/a 27 let (za
datum vpisa se šteje prvi dan začetka študijskega leta, to je 1.10. posameznega študijskega leta)




izpolnjujem vse pogoje za Erasmus+ mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS in pogoje razpisa UM;



sem sprejet na Erasmus študijsko mobilnost 2018 in se bom Erasmus+ študija v tujini udeležil;



sem z matično fakulteto na UM sklenil dogovor o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti in mi bo matična fakulteta
na UM po vrnitvi v tujini opravljene obveznosti vrednotila (priznala) kot del izobraževalnega programa na matični
fakulteti v Sloveniji (minimalno z vpisom v dodatek k diplomi);



hkrati ne prejemam katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus
dotacije;



nisem v delovnem razmerju oziroma ne opravljam samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;





nisem vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
nisem poslovodna oseba gospodarske družbe ali direktor zasebnega zavoda;
mi za isto obdobje Erasmus mobilnosti ni bila izplačana štipendija sklada v okviru Javnega razpisa štipendij Ad futura za
študijske obiske študentov v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2017 (233. javni razpis);



zame sredstev po Javnem razpisu ni uveljavljal drug prijavitelj.
V primeru, da niste državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Sloveniji
obvezno priložite potrdila, da imate status, kot ga določa 12.člen zakona o štipendiranju ZŠtip-1!

PODPIS ŠTUDENTA: _____________________________ Datum: _____________________
PODPISANO PRIJAVO ŠTUDENT POŠLJE NA NASLOV:
UNIVERZA V MARIBORU
Služba za mednarodno sodelovanje in programe mobilnosti
Slomškov trg 15,
2000 MARIBOR
Ta prijava za dodatna sredstva, v primeru, da Univerza v Mariboru še ni prejela popolne prošnje študenta za
osnovno Erasmus + finančno dotacijo, ne bo obravnavana!

