
Javni razpis za podelitev štipendij za študijsko leto 2019/2020 
Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani 

 
 

1. O Fundaciji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani 
 
Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je bila ustanovljena z namenom, da s finančnimi in 
drugimi viri preko štipendiranja odličnih tujih in domačih študentov, podpore gostovanja uveljavljenih 
tujih profesorjev ter na druge načine prispeva k odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. 
 
Fundacija tako prispeva k vpetosti Ekonomske fakultete v domače in mednarodno poslovno okolje in 
odgovarja na potrebe gospodarstva v povezavi s kakovostjo akademskega dela. 
 
Fundacija Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani v šolskem letu 2019/2020 podeljuje največ 5 štipendij 
v skupni višini 10.000,00 EUR za spodbujanje internacionalizacije.   
 
Štipendije se lahko dodelijo za plačilo delne oz. celotne šolnine ali življenjske stroške na skupnih programih 
in dvojnih diplomah, ki potekajo tudi v tujini. 
 

2. Kriteriji za podelitev štipendije 
 
Štipendije so namenjene: 

- Za plačilo delne ali celotne šolnine ali življenjskih stroškov ob vpisu v dodiplomski ali podiplomski 
program v študijskem letu 2019/2020. Na štipendijo se lahko prijavijo študentje s slovenskim 
državljanstvom, ki bodo vpisali enega izmed programov v angleščini ali tuji študentje, ki se bodo 
vpisali na podiplomski program Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.  

- kandidatom, ki ne prejemajo drugih štipendij ali drugih virov financiranja. 
 
 

3. Pogoji za prijavo na javnem razpisu za podelitev štipendije 
 
Kriteriji za dodelitev štipendije za vpis na posamezen študijski program zajemajo: 
 

 oceno uspeha na podiplomskem študiju (do 10 točk) in sicer: 

 povprečna ocena opravljenih izpitov pod 8,00 (0 točk); 

 povprečna ocena opravljenih izpitov nad 8,00 (po formuli 5 x (povprečna ocena - 8) 
točk); 

 nagrade za posebne dosežke (do 20 točk); 
 študij v tujini oz. državi izven svojega stalnega prebivališča (do 10 točk); 
 priporočilo profesorja matične univerze, fakultete ali šole (do 20 točk); 
 mnenje koordinatorja podiplomskega programa EF na katerega se kandidat/ka vpisuje (do 20 

točk); 
 vtis o kandidatu (osebni razgovor, motivacijsko pismo in drugo) (do 20 točk). 

 
 
 
 



 
4. Obvezne priloge k vlogi za pridobitev štipendije  

Prošnji za pridobitev štipendije je potrebno priložiti naslednje dokumente: 

- potrdilo o opravljenih predhodnih študijskih obveznostih; 
- življenjepis; 
- motivacijsko pismo, v katerem prosilec za štipendijo opiše razloge za vpis na študij; 
- potrdilo o oddani prošnji za vpis na študij/ ali potrdilo o vpisu; 
- priporočilo profesorja matične univerze, fakultete ali šole; 
- mnenje koordinatorja podiplomskega programa EF na katerega se kandidat/ka vpisuje; 
- izjavo o neprejemanju drugih štipendij. 

 
 

5. Rok za oddajo vloge za  pridobitev štipendije 
 
Vlogo za pridobitev štipendije je potrebno oddati najkasneje do 20.8.2019, na naslov: Fundacija EF UL, 
Kardeljeva ploščad 17, 1000 Ljubljana.  
 
Uprava Fundacije najkasneje do 30.9.2019 sprejme sklep o izbranih kandidatih, ki se jim podeli štipendija 

za naslednje študijsko leto. 

Dodatne informacije so dostopne na e-naslovu: masa.madon@ef.uni-lj.si.  

 

6. Prehodne in končne določbe 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in spremembe) uprava 

Fundacije o odločitvi po e-pošti obvesti vsakega kandidata, ki je vložil pravočasno in popolno vlogo, vendar 

ga ne seznani z imeni ostalih kandidatov in izbranih štipendistov.  

Na podlagi sklepa o izbiri, uprava Fundacije z izbranimi štipendisti sklene štipendijske pogodbe. V 

štipendijski pogodbi se določijo pravice in obveznosti pogodbenih strank. 

 

Ljubljana, 23.5.2019 
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