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naslednji 
 

JAVNI POZIV ŠTUDENTOM ZA VKLJUČITEV V  
ŠTIPENDIJSKI SKLAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM  

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2009/2010 
 
 
Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med Univerzo na 
Primorskem (UP), Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem (ŠOUP) in 
gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi 
teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za 
zaposlitev teh študentov takoj, ko zaključijo s študijem. 
 
Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse študente rednega študija, vpisane v 
študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP ali kandidate za vpis v študijske programe UP 
1., 2. ali 3. stopnje, da se prijavijo na ta natečaj in tako izrazijo svoj interes za vključitev v 
štipendijski sklad UP. 
 
 
Predmet poziva 
Predmet poziva je izbor študentov za vključitev v Štipendijski sklad UP v študijskem letu 
2009/10. 
 
Besedilo celotnega razpisa z dokumentacijo je dostopno na spletnih straneh Univerze na 
Primorskem (www.upr.si), Študentske organizacije Univerze na Primorskem (www.soup.si), 
Kariernega centra Univerze na Primorskem (www.karierni-center.si) in Univerzitetnega 
razvojnega centra in inkubatorja Primorske d.o.o. (www.uip.si). 
 
 
 
Postopek izbire 
Vloge morajo na naslov Karierni center Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, 
prispeti v zaprti kuverti, vidno označene z napisom »Prijava na javni poziv za vključitev v 
štipendijski sklad UP – NE ODPIRAJ«. Točen naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni 
strani ovojnice. Vloge so lahko predložene od objave razpisa dalje po pošti ali osebno oddane 
na sedež KCUP (v sprejemni pisarni ŠOUP, Pristaniška 3, 6000 Koper) vsak delovni dan med 
8.00 in 14. uro. 
 
 
Rok za oddajo je 10.10.2009, do 14.00 ure. Odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v 
oktobru 2009.  
 
 
Dodatne informacije in dokumentacija 
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Dodatne informacije so na voljo pri skrbniku Štipendijskega sklada UP, Kariernem centru 
Univerze na Primorskem,  na telefonski številki 040 282 389 (vsak dan med 9.00 in 12.00 uro 
do poteka roka za oddajo vlog) ali na elektronskem naslovu info@karierni-center.si . 

mailto:info@karierni-center.si�

