Univerza na Primorskem UP Študentski domovi
Universita del Litorale UL Case dello studente
University of Primorska UP Student residences

Na podlagi sklepa 3. člena Pravilnika o razporejanju ležišč za tuje študente UP v UP ŠD
(sprejeto dne 7. 2. 2019), Študentski domovi Univerze na Primorskem objavljajo naslednji

JAVNI POZIV ZA PRIJAVE ZA BIVANJE V
UP, ŠTUDENTSKIH DOMOVIH
ZA TUJE ŠTUDENTE UP V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/21

I.

Predmet poziva

Na podlagi sklepa 29. redne seje (sklep št. 0714-113/2018 z dne 19. 4. 2018) Senata UP in 1.
člena Pravilnika o razporejanju ležišč za tuje študente UP v UP ŠD, UP ŠD 15 % razpoložljivih
ležišč v lastnih kapacitetah namenjajo tujim študentom UP.
UP ŠD tako razpisuje 56 razpoložljivih ležišč v domu Prisoje.

II.

Prijave

Na javni poziv se lahko prijavijo:
-

študenti Univerze na Primorskem, ki so tuji državljani,
državljani drugih držav, ki so v študijskem letu 2020/21 prvič vpisani ali
prijavljeni v programe 1. stopnje (dodiplomski študij) na Univerzi na
Primorskem.

Kandidati se prijavijo z obrazcem, ki je priloga tega razpisa in obveznimi prilogami.
Priloga vloge je Potrdilo o vpisu v javno veljavni dodiplomski študijski program UP oziroma
Vabilo k vpisu v javno veljavni dodiplomski študijski program UP, če kandidat na dan oddaje
vloge, še ni vpisan na UP.
Kandidati vlogi lahko sami priložijo ustrezna pisna dokazila o povprečni oceni in vpisu, sicer
pooblastijo Komisijo, da podatke lahko pridobi s strani Vpisne službe Univerze na Primorskem
oziroma referatov pedagoških članic UP.

Kandidati podpisano in skenirano prijavo s prilogami oddajo po elektronski pošti na naslov
info@sd.upr.si.
Rok za oddajo vlog je: 31. julij 2020 do polnoči.

III.

Kriteriji in postopek izbire

Postopek izbora kandidatov za ležišča za tuje študente UP bo vodila tričlanska Komisija za
dodeljevanje ležišč tujim študentom UP (v nadaljevanju: Komisija), ki jo imenuje direktor UP
ŠD.
O dodelitvi ležišča Komisija odloča na podlagi skupnega števila točk učnega uspeha.
Komisija bo postopek izbora zaključila do 7. avgusta 2020 in kandidate z odločitvijo seznanila
v roku 3 delovnih dni po sprejemu odločitve prek elektronske pošte, ki jo bodo kandidati navedli
v prijavi.
Komisija sestavi listo kandidatov in v prvem krogu obvesti prvih 56 izbranih kandidatov o
dodeljenem ležišču prek e-pošte. Če kandidati ne potrdijo interesa za ležišče in podpis
pogodbe v roku 5 dni ali od podpisa odstopijo, se ležišče ponudi naslednjemu kandidatu na
seznamu. Prav tako se ponudi ležišča po seznamu, če kandidati ne izpolnijo pogojev do
začetka študijskega leta (niso vpisani) do zapolnitve vseh mest.

IV.

Informacije in kontakt

Dodatne informacije in kontakt za pisarno študentskih domov: Dubravka Ražman
(dubravka.razman@upr.si; 05 611 75 07; viber 040 615 094)

Koper, 18.6.2020
Viljem Tisnikar
direktor UP ŠD

Priloga:
-obrazec Vloga za kandidiranje za bivanje v študentskem domu UP za tuje študente UP v
študijskem letu 2020/21

