
 
 
Pogoji sodelovanja SEI 2013 
 
V program SEI 2013 se lahko prijavijo izjemni in predvsem motivirani študenti 3. in višjih 
letnikov, z veljavnim statusom najmanj do 30. avgusta 2013, z več Univerz v Sloveniji in 
različnih študijskih programov (predvsem tudi »neekonomskih«), ki jih v program 
priporočijo njihovi profesorji. 
 

Program traja od 1. do 31. julija 2013, pet dni v tednu. Prisotnost je tako na seminarske 
delu kot na usposabljanju v podjetju (128 delovnih ur) obvezna.  
 
Ker je namen tovrstnega usposabljanja povezovanje teoretičnega znanja z izkušenjskim v 
realnem gospodarskem okolju, kandidati le-to spoznavajo tudi skozi določene vidike dela v 
podjetju, ki morda niso/ne bodo direktno povezani z njegovim/njenim področjem študija. 
Organizatorja programa ne garantirata, da bodo kandidati opravljali usposabljanje v 
podjetjih, ki so povezana z njihovim študijem in poklicnimi preferencami. Bosta pa poskušala 
potrebe podjetij in želje študentov čimbolj uskladiti.   
 
Če se podjetje tako odloči, bo študentu po opravljenem usposabljanju nudilo tudi manjše 
plačilo, vendar to ni nujno oz. AmCham Slovenija in Ameriška ambasada v Sloveniji za to ne 
garantirata.    
 
Seminarski del usposabljanja bo (najverjetneje) potekal v angleškem jeziku, zato morajo 
prijavljeni kandidati dobro razumeti, govoriti in pisati angleško. Tudi celotno prijavo 
(Student Application Form) izpolnijo v angleškem jeziku. Razumevanje angleškega jezika 
bomo preverjali tudi na morebitnem razgovoru kandidata v ožjem krogu. 
 
Študenti za namestitev, kakor tudi za prevoz na usposabljanje in predavanja poskrbijo 
sami. Organizatorja SEI 2013 bosta poskrbela za vse prevoze med obiski, na ekskurzijah oz. 
znotraj seminarskega programa.  
 

Prijava kandidatov naj vsebuje: 

 izpolnjeno prijavnico Student Application Form (v prilogi; v angleščini) 

 Ker za sodelovanje v projektu iščemo kreativne posameznike z veliko domišljije in 
iznajdljivosti, poleg izpolnjene prijavnice od kandidatov pričakujemo tudi bodisi krajši 
esej (A4) na temo, kako izboljšati Slovenijo kot državo, bodisi predstavitev lastne 
ideje/produkta/storitve (A4), ki bi Slovenijo kot državo lahko izboljšala ali video 
posnetek lastnega izuma/glasbene kompozicije ali drugih oblik kreativnega 
izražanja (v angleščini). 

 kopijo obrazca s podatki o opravljenih izpitih za vsak letnik posebej 

 nedavno fotografijo kandidata v jpg.  
 
Prijave kandidata ne bomo mogli obravnavati brez priporočila profesorja (Professor 
Recommendation form).  Iz praktičnih razlogov priporočamo, da - bodisi kandidat ali 
profesor-  pošlje skupaj oba obrazca z vsemi omenjenimi prilogami v enem elektronskem 



sporočilu na katarina.makovec@amcham.si Posamezni profesor lahko predlaga in priporoči 
več kandidatov. 
 

Če prijavnic in ostalih prilog iz kakršnegakoli razloga ne bi mogli poslati po elektronski pošti, 
jih prosimo pošljite na: 
 
American Chamber of Commerce 
AmCham Slovenia 
Summer Economics Institute (SEI) 
Dunajska 156 
1000 Ljubljana 
Slovenia 
 
Vse prijave bodo obravnavane v skladu Zakonom z varstvu osebnih podatkov. Pregledala jih 
bo interna komisija, sestavljena iz članov AmCham Slovenija in Ameriškega veleposlaništva v 
Sloveniji, ki bo tudi izbirala kandidate. 
 
Rok za oddajo prijave študentov (Student Application Form) s priporočilom profesorjev 
(Professor Recommendation Form) je 10. maj 2013. Razgovore z izbranimi potencialnimi 
kandidati bomo opravljali predvidoma 28./29. maja 2013. O končnem izboru bomo vse 
profesorje in kandidate obvestili predvidoma začetkom junija 2013. 
 
Za vse dodatne informacije prosimo kontaktirajte AmCham vodjo projekta SEI 2013, ga. 
Katarino Makovec, katarina.makovec@amcham.si, +386 40 766 999. 
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