DISTRIKT 1912 SLOVENIJA

Ljubljana, 05.05.2017
ROTARY KLUB LJUBLJANA: RAZPISNI POGOJI ZA ŠTIPENDIJE ZA MLADE

1. Namen štipendije
Podeliti nadpovprečno uspešnim in nadarjenim dijakom in študentom (v nadaljnjem
besedilu: mladi) nagradno štipendijo Rotary kluba Ljubljana za plačilo enoletne
študijske šolnine. Nagrada je namenjena spodbujanju študija in kakovosti dela
mladih na poti k visoko strokovnim znanjem. Cilj nagrade je negovanje etičnih in
moralnih načel ter kulturnih in ustvarjalnih odnosov med učenjem in delom.
Kvalitativno vsebinski namen nagradne štipendije je poudariti pomen učenja in
raziskovalno razvojnega dela, kakor tudi znanja v naši družbi, razgledanosti,
povezovanja s svetom, prodornosti in intelektualne ostrine mladih rodov. Prednost
pri podelitvi nagradne štipendije bodo imeli študentje, ki izpolnjujejo splošne
pogoje za podelitev in ki nameravajo svoja znanja izpopolnjevati na podiplomskem
študiju.
Višina nagradne štipendije bo določena po zmožnostih kluba ter upoštevaje
predvideno višino študijske šolnine.

2. Predlagatelji za nagradno štipendijo so lahko:
rotarijci, učiteljsko/profesorski zbori, ravnatelji/dekani, mentorji, dijaki ali
študentje, strokovna društva učiteljev/profesorjev in sveti staršev

3. Vloga za kandidaturo za nagradno štipendijo naj vsebuje:
-

naziv in naslov predlagatelja

-

točne osebne podatke kandidata

-

telefonsko številko in e-naslov kandidata

-

naziv učne ustanove in naslov ustanove, na kateri se kandidat namerava
šolati
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-

fotokopije zaključnih ocen v zadnjih dveh šolskih letih

-

dokazila o dosedanjih uspehih študija oz. obstoječega podroēja dela
(spričevala, dela, kritike, ocene del in nastopov,…)

-

kratek življenjepis

-

pričakovana korist od končanega študija za kandidata, Slovenijo in svet

-

pogled kandidata na delo in cilje, ki si jih je zastavil

-

potrdilo o vpisu v tekočem letu, na izbrano šolo ali visokošolski zavod

-

mnenje vsaj dveh priznanih domačih ali tujih strokovnjakov ali mentorjev

-

podatke o članstvu v strokovnih telesih in društvih

-

podatke o sodelovanju v izven šolskih dejavnostih

-

podatke o sodelovanju v prostovoljnih in dobrodelnih društvih ali
dejavnostih

-

dokazila o dodatnem izobraževanju

-

podatke o morebitnih uspehih na razvojno/raziskovalnem področju

4. Razpisno izbirni pogoji
Natečaja se lahko udeležijo mladi obeh spolov, ki so redno vpisani na
srednji ali visokošolski ustanovi vsaj dve leti pred oddajo vloge.
Natečaja se ne morejo udeležiti redni ali častni člani Rotary kluba, uslužbenci Rotary
kluba, distrikta ali druge Rotary ustanove, zakonski ali izven zakonski partnerji članov
Rotary kluba ter njihovi krvni sorodniki v ravni vrsti do katerega koli kolena, v stranski
vrsti do četrtega kolena ali v sorodstvu do drugega kolena.
Nagrada se ne podeli, v kolikor komisija soglasno odloči da noben predlagani
kandidat ne izpolnjuje razpisnih pogojev. V takem primeru se znesek za nagradno
štipendijo prenese v naslednje leto in se v takem primeru lahko podelita dve
štipendiji. Odločanje o izbiri kandidata je prepuščeno prosti in svobodni izbiri
komisije. Odločitev komisije je dokončna
in je kakršnakoli pravna pot v zvezi z odločitvijo komisije izključena.
Rok za oddajo vlog je 30.06.2017.

Rotary klub Ljubljana, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, @: info@rotary-klub-lj.si, http://www.rotary-klub-lj.si/

Vlogo naslovite na naslov:
Rotary klub Ljubljana, Grand hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana.
Vloga naj bo v zaprti kuverti s pripisom:
‘’Ne odpiraj: vloga za Nagradno štipendijo Rotary kluba Ljubljana za mlade.’’
Priložene dokumentacije NE vračamo.
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