P R I J A V A z a dodatno štipendijo
Javni razpis štipendij Ad futura za študijske obiske študentov
v okviru programa Erasmus+ v tujino za leto 2021 (314. javni razpis) - KIP
Priimek in ime študenta:
Matična fakulteta na Univerzi v
Mariboru (UM):
Stopnja študija na UM v študijskem letu
izmenjave - 2021/22 (VS, UNI, MAG)
Letnik vpisa na UM v študijskem letu
izmenjave - 2021/22:
Vaša starost ob prvem vpisu na stopnjo
študija na kateri študirate v študijskem
letu 2021/2022 na UM
Upravičenci: vsak študent, ki mora celotno obdobje trajanja mobilnosti, za katero mu bo izplačana štipendija po 314.
javnem razpisu, izpolnjevati naslednje pogoje:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

je državljan Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji ali ima katerega od drugih statusov, opredeljenih v
12. členu ZŠtip-1;
je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisan na javnoveljavni višješolski ali visokošolski izobraževalni program
prve ali druge stopnje, ki ga v Republiki Sloveniji izvaja prijavitelj oziroma član konzorcija za namen študija oziroma
prakse, katerega predstavlja prijavitelj (za datum vpisa se šteje prvi dan začetka študijskega leta, to je 1. 10.
posameznega študijskega leta);
hkrati ne prejema katere od štipendij za študijske obiske iz drugih virov v Republiki Sloveniji ali iz tujine, razen Erasmus
dotacije (in dodatkov);
ni v delovnem razmerju oziroma ne opravlja samostojne registrirane dejavnosti v Republiki Sloveniji ali v tujini;
ni poslovodna oseba gospodarskih družb ali direktor zasebnega zavoda;
ni vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje ali pristojnem organu v tujini;
izpolnjuje pogoje za Erasmus mobilnost v obdobju študija, kot jih določa CMEPIUS;
se bo udeležil Erasmus mobilnosti;
mu bo izobraževalna ustanova, na kateri je vpisan v Republiki Sloveniji, v tujini opravljene obveznosti vrednotila
(priznala) kot del izobraževalnega programa na tej ustanovi;
mu 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 2020 (294. javni razpis);
zanj sredstev po tem 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!

Datum: ________________________
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PODPISANO PRIJAVO ŠTUDENT pošlje na elektronski naslov: erasmus@um.si

