
                                                                                                                                   
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA 

ŠTUDIJA ŠTUDENTOM UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2021/2022 

v skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS št. 22/17 in 

105/20)* in Merili in pogoji za sofinanciranje doktorskega  študija študentom Univerze 

na Primorskem Universita`del Litorale, ki jih je sprejel Senat Univerze na Primorskem 

na  2.dopisni seji, ki je potekala od 15.4. do 17.4.2020** 

 

 

Podpisani/a _______________________________________________________________ 
                                            (ime in priimek študenta/ke) 
 
želim imeti sofinancirano šolnino za ___. letnik doktorskega študija v študijskem letu 
2021/2022.  
 
S podpisom te izjave potrjujem, da izpolnjujem spodaj navedene ( označene)  pogoje za 
sofinanciranje doktorskega študija in jamčim za resničnost in pravilnost svoje izjave, 
da:  

  sem v študijskem letu 2021/2022 vpisan/a v 1. letnik doktorskega študija in 

sem imel/a na predhodni stopnji študija povprečno oceno izpitov najmanj 8;   

nisem imel/a na predhodni stopnji študija povprečne ocene najmanj 8, sem pa 

(so)avtor - ica znanstvene objave, ki jo prilagam tej izjavi;         

 

  sem v študijskem letu 2021/2022 vpisan/ a v 2. letnik doktorskega študija po 

merilih za prehode in sem imel/a na predhodni stopnji študija povprečno oceno 

izpitov najmanj 8; nisem imel/a na predhodni stopnji študija povprečne ocene 

najmanj 8, sem pa (so)avtor - ica znanstvene objave, ki jo prilagam tej izjavi;          

 
  sem v študijskem letu 2021/2022 vpisan/a v 2. / 3. letnik doktorskega študija, 

do sedaj sem redno napredoval/a v vse letnike doktorskega študija. Za redno 

napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z 

zakonom, ki ureja visoko šolstvo, in Statutom Univerze na Primorskem ; 

 
  še nimam zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega 

naslova doktor/ica znanosti; 

  iz javnih sredstev nimam oziroma še nisem imel/a sofinanciranega študija po 

študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti1 (npr. Mladi raziskovalci, 

Razpis za sofinanciranje doktorskega študija  - generacija 2016 Univerza na 

Primorskem, Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija, …); 

                                                 
1 To ne velja za študente, ki so prejeli sofinanciranje v okviru JR za sofinanciranje doktorskga študija - generacija 2018 

Univerza na Primorskem, JR za sofinanciranje doktorskga študija - generacija 2019 Univerza na Primorskem ter študente, ki 

so izkazali interes za sofinanciranje doktorskega študije in prejeli sofinanciranje  v študijskem letu 2020/2021- generacija 2020. 
 



                                                                                                                                   
  zavedam se posledic, če sem podal/a neresnično ali nepravilno izjavo, ki 

pomeni, da nisem upravičen/a do sofinanciranja v študijskem letu 2021/2022.  

 

Varstvo osebnih podatkov 

 
S podpisom potrjujem, da se lahko moji zgoraj navedeni osebni podatki zbirajo, obdelujejo in 
uporabijo v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 in 
spremembe, v nadaljevanju: ZVOP-1) in Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov, UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1– 88) za namen pridobitve in spremljanja 
realizacije sofinanciranja doktorskega študija. 
 
 Seznanjen sem, da  v skladu z določili ZVOP-1 in Splošne uredbe o varstvu podatkov: 

- kadarkoli zahtevam vpogled v moje osebne podatke in zahtevam njihov popravek, na 
podlagi utemeljenega razloga zahtevam izbris ali omejitev obdelave mojih osebnih 
podatkov oziroma prekličem osebno privolitev. Zahtevo lahko vložim pisno in jo 
posredujem na naslov Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper ali na 
elektronsko pošto: szrrd@upr.si.  

- lahko vložim pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, če menim, da upravljavec 

osebnih podatkov krši predpise o varovanju osebnih podatkov; 

- posredovani osebni podatki ne bodo obdelovali za noben drug namen, kot navedeno 

zgoraj, 

- osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam, razen pristojnemu ministrstvu, ki 

spremlja izvajanje in uresničevanje izvajanja financiranja doktorskega študija; 

- informacije o Univerzi na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, kot upravljavcu, 

pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov ter druge informacije v zvezi z uporabo 

in varovanjem osebnih podatkov lahko preberem na spletnem naslovu www.upr.si; 

- se bodo moji osebni podatki hranili toliko časa, dokler bo potrebno zaradi uresničitve 

namena, zaradi katerega so bili ti podatki zbrani.  

 

 

Kraj in datum:                    Podpis študenta/ke:  

_________________                                                                     ______________________ 

V kolikor izpolnjujete pogoje in merila in ste v študijskem letu 2021/2022 zainteresirani 

za sofinanciranje doktorskega študija, morate Izjavo o izpolnjevanju pogojev za 

sofinanciranje doktorskega študija študentom UP v študijskem letu 2021/2022 izpolniti, 

podpisati in oddati skupaj z morebitnim dokazilom o znanstveni objavi, na fakulteti, ki 

izvaja vaš podiplomski doktorski študijski program 3. stopnje,  najkasneje do 25.9.2021, 

ko se vpisni postopek zaključi! 
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* V skladu z Uredbo o sofinanciranju doktorskega študija (Uradni list RS, št. 22/17 in 105/20) se sofinanciranje šolnine  lahko odobri 

študentom, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: 

-  so vpisani v 1., 2. , 3. ali 4. letnik doktorskega študija in so med študijem redno napredovali v višji letnik; 

- še nimajo pridobljene ravni izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po doktorskih študijskih programih tretje stopnje; 

- iz javnih sredstev nimajo oziroma še niso imeli sofinanciranega študija po študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, četudi 

doktorskega študija niso končali. 

 

** Skladno z Meril in pogoji za sofinanciranje doktorskega študija študentom Univerze na Primorskem Universita` del Litorale,  ki jih je 

sprejel Senat UP na svoji 2. dopisni seji, ki je potekala od 15.4. do 17.4.2020 , so do sofinanciranja upravičeni : 

a.)  Študenti doktorskega študija, ki so bili vključeni v sofinanciranje doktorskega študija v preteklem študijskem letu in redno napredujejo 

v višji letnik, so na  podlagi Izjave o izpolnjevanju pogojev za sofinanciranje doktorskega študija študentom UP, ki jo predložijo ob vpisu v 

podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje UP, avtomatično vključeni v sofinanciranje doktorskega študija tudi v tekočem 

študijskem letu. Za redno napredovanje se šteje tudi podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo 

in Statutom UP.  

 

b.) Študenti, ki se prvič vpisujejo na doktorski študij, bodo upravičeni do sofinanciranja ob izpolnitvi Izjave o izpolnjevanju pogojev za 

sofinanciranje doktorskega študija študentom UP  in ob pogoju, da imajo povprečno oceno izpitov na predhodni stopnji študija najmanj 8, 

ali pa izkazujejo znanstveno objavo, katere ustreznost potrdi Komisija za znanstveno - raziskovalno in razvojno delo UP. 

 
VZPOREDNI ŠTUDIJ SE NE SOFINANCIRA. 

 


