Izpolni univerza
ID številka vloge:

Obrazec št. 10-0: VLOGA NA JAVNI RAZPIS
»Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z
gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov – generacija 2010
Univerza v Ljubljani«
1. Podatki o prijavitelju (doktorski študent/vlagatelj)1
(Ustrezno izberite oz. vpišite podatke.)
Ime:
Priimek:
EMŠO:
Državljanstvo:
Naslov (stalno bivališče):
, Poštna številka:
, Kraj:
Naslov (za obveščanje, če se razlikuje od stalnega prebivališča):
Davčna številka: SI
Sem davčni zavezanec:
DA
NE
Številka bančnega računa: SI56Ime banke pri kateri je bančni račun odprt:
E-pošta:
@
Telefon:

, Država:
, Poštna številka:

, Kraj:

-

Podatki o pooblaščeni osebi za spremljanje pogodbenih določil in komuniciranje z univerzo, če to ni
prijavitelj sam:
Ime:
Priimek:
Datum rojstva:
Naslov (stalno bivališče):
, Poštna številka:
, Kraj:
Status prijavitelja:
Sem v delovnem razmerju pri (navedite naziv organizacije):
Sem samozaposlen.
Sem prijavljen na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje.
Nisem zaposlen.

1

Moška oblika se v obrazcu uporablja nevtralno za žensko in moško obliko.
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2. Podatki o vlogi za sofinanciranje
(Ustrezno izberite za katero sofinanciranja se prijavljate.)
Prijavljam se za sofinanciranje po 3.A) točki javnega razpisa, ki za čas študija po javnem razpisu
obsega upravičene stroške:
- šolnino za doktorski študij, vendar največ do zneska 4.000,00 EUR na posamezni letnik,
- denarno spodbudo za študij v znesku 5.950,00 EUR na posamezni letnik, če doktorski študent
ni v delovnem razmerju, samozaposleni ali prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije za
zaposlovanje in
- povračilo stroškov dnevnic, namestitve in prevoza zaradi aktivne udeležbe s prispevkom na
mednarodni konferenci v tujini skupaj do vrednosti 2.500,00 EUR v zadnjih dveh letnikih
doktorskega študija.
Strinjam se, da se ta vloga obravnava po 3.B) točki javnega razpisa za sofinanciranje dela
šolnine, če v fazi ocenjevanja vloga ne bo izbrana za sofinanciranje po 3.A) točki javnega
razpisa.
Prijavljam se za sofinanciranje po 3.B) točki javnega razpisa, ki obsega del šolnine, do največ
50,00 %, vendar ne več kakor 2.000,00 EUR na posamezni letnik.
Doktorski študij bo vključeval raziskovalno delo v povezavi z:
gospodarstvom,
Imam delovnega mentorja in ga uveljavljam z obrazcem št. 10-4;
ali
reševanjem aktualnih družbenih izzivov z enega ali več tematskih področij (vpišite katerih iz
seznama v drugem odstavku 3. točke razpisa):
,
Imam delovnega mentorja in ga
uveljavljam z obrazcem št. 10-4.
Opomba: Povezava raziskovalnega dela z gospodarstvom ali reševanjem aktualnih družbenih vidikov
mora biti vidna v okviru Idejne zasnove doktorske disertacije (obrazec 10-2).

3. Podatki o študiju
(Ustrezno izberite oz. vpišite podatke.)
3.1. V študijskem letu 2010/2011 sem oddal prijavo za vpis v doktorski študij:
3. stopnja
prejšnji doktorski študij
Letnik:
Naziv študijskega programa:
Univerza:
Članica univerze:
3.2. Če v prejšnji alinei niste napisali 1. letnik, navedite podatke o doktorskem študiju v študijskem
letu 2009/2010. Če v višji letnik niste napredovali redno, navedite razlog:
V študijskem letu 2009/2010 sem bil vpisan na doktorski študij, in sicer:
Letnik:
Univerza:
Naziv študijskega programa:
Če v študijskem letu 2009/2010 niste bili vpisani in v študijskem letu 2010/2011 niste redno
napredovali v višji letnik doktorskega študija označite razlog:
Mirovanje študija v študijskem letu 2009/2010 zaradi materinstva.
Mirovanje študija v študijskem letu 2009/2010 zaradi daljše bolezni.
Vpis v višji letnik doktorskega študija po merilih za prehode.
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4. Vlogi prilagam naslednje izpolnjene obrazce in ostale priloge
(Označite.)
Obrazec št. 10-1: Podatki o ustreznosti kandidata.
Obrazec št. 10-2: Idejna zasnova doktorske disertacije, ki jo je podpisal mentor oz. potencialni
mentor, če gre za vpis v 1. ali 2. letnik in doktorski študent še nima potrjene teme doktorske
disertacije. Če v 3. točki obrazca uveljavljate že potrjeno temo doktorske disertacije, prilagate
tudi kopijo sklepa senata univerze oz. sklep rektorja o odobritvi teme doktorske disertacije in
mentorja, izdan na osnovi sklepa senata univerze.
Obrazec št. 10-3: Program dela, ki ga je podpisal mentor oz. potencialni mentor, če gre za vpis v
1. ali 2. letnik. (Samo v primeru prijave za sofinanciranje iz 3.A) točke javnega razpisa.)
Obrazec št. 10-4: Izjava delovnega mentorja. (Če ga uveljavljate.)
Potrdilo z identifikacijsko številko o oddaji Prijave na javne razpise v okviru informacijskega
sistema ISARR, ki se generira ob zaključku oddaje podatkov preko spletne strani https://eprijava.svlr.gov.si/.
Navedite ostale dokumente, ki jih prilagate vlogi:

-

5. Izjava prijavitelja
(Označite.)

S podpisom potrjujem in jamčim:
da se strinjam in sprejemam vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu in razpisni
dokumentaciji,
da izpolnjujem pogoje za sofinanciranje iz 5.1. točke javnega razpisa,
da so vse moje navedbe, ki so podane v tej vlogi, priloženih obrazcih in prilogah, ki so del
vloge in na elektronski prijavi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju,
da bom o vseh pomembnih zadevah glede izvajanja programa sproti obveščal univerzo,
ter izjavljam, da se strinjam z uporabo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu
osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Kraj:
Datum:
Podpis prijavitelja:________________________________

Prostor za komentarje in pojasnila prijavitelja k vlogi, za katere ni predviden prostor v tem ali
ostalih obrazcih. (do 500 znakov s presledki):
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