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Razpis za podelitev štipendij francoske vlade za kratko raziskovalno bivanje 

na visoki ravni (SSHN) 

Jesenski semester 2021 

 

Prijavni obrazec in zahtevane dokumente je potrebno poslati na Francoski inštitut v 

Sloveniji najkasneje do četrtka, 27/05/2021. 

 

 

Francoski inštitut v Sloveniji ponuja: 

 
Štipendije za kratko raziskovalno bivanje na visoki ravni (SSHN): 

➢ 1 do 2 mesečna štipendija (bivanje mora potekati med 1. julijem in 21. 

decembrom 2021) v višini 1.704 € na mesec 

➢ Pomoč pri sprejemu in nastanitvi v Franciji s strani operaterja Campus France.   

 

 

 

 

1) Pogoji za prijavo 

 

➢ Slovensko državljanstvo;  

➢ Starost do 35 let; 

➢ Od zagovora doktorata je minilo manj kot 5 let; 

➢ Zaposlitev v javni ali zasebni raziskovalni organizaciji ali na slovenski visokošolski ustanovi in pogodba v teku; 

➢ Povabilo francoske ustanove gostiteljice; 

➢ V poštev pridejo naslednja študijska področja: naravoslovne znanosti, podnebne spremembe in trajnostne vede, 

energetski prehod. 

➢ Partnerstvo med slovensko matično ustanovo in francosko ustanovo gostiteljico. 

➢ Kandidat ne sme biti prejemnik nobene druge štipendije (Erasmus, Ad Futura ...) v času mobilnosti; 

➢ Sedanji in nekdanji štipendisti programa kratkega raziskovalnega bivanja na visoki ravni (SSHN) niso upravičeni do nove 

štipendije. 

 

2) Obveznosti štipendista francoske vlade 

 

Štipendist ima naslednje obveznosti: 

➢ Raziskovalno bivanje v Franciji mora izvajati na visokošolskem zavodu in v obdobju, kot so bili opredeljeni na začetku. 

➢ Operaterja Campus France, ki je odgovoren za vodenje štipendij BGF v Franciji, mora štipendist obvestiti o kakršnihkoli 

spremembah (naslov, odsotnost, pridobitev druge štipendije, preusmeritev itd.). 

 

3) Kriteriji za dodelitev štipendije 
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Štipendije za program kratkega raziskovalnega bivanja na visoki ravni (SSHN) bodo dodeljene v skladu z naslednjimi kriteriji: 

➢ Akademska uspešnost kandidata; 

➢ Kvaliteta, ustreznost in skladnost načrta bivanja v Franciji ter načrta strokovnega dela štipendista po vrnitvi v Slovenijo; 

➢ Visok nivo znanja francoskega in/ali angleškega jezika v skladu z načrtom bivanja; 

➢ Potrdilo o opravljenem izpitu DELF/DALF ni obvezno, ampak predstavlja dodano vrednost za kandidata.  

 

4) Postopek in časovni okvir prijave 

 

Rok za oddajo vloge oziroma prošnje za štipendijo za kratko raziskovalno bivanje na visoki ravni (SSHN) na Francoski 

inštitut v Sloveniji je 27/05/2021. 

 

Kandidati morajo: 

 

➢ Izpolniti prošnjo za štipendijo v francoščini ali angleščini, ki je na voljo na naslednjem naslovu: 

http://www.institutfrance.si/stipendije-za-kratko-raziskovalno-bivanje-na-visoki-ravni.html . 

 

➢ Pripraviti naslednje dokumente: 

- fotokopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica); 

- življenjepis v francoščini ali angleščini z navedbo znanstvenih objav in člankov v mednarodnih strokovnih revijah 

(v formatu ".doc" ali ".pdf"); 

- vabilo direktorja francoske ustanove gostiteljice, napisano v francoščini ali angleščini; 

- pisno pooblastilo direktorja slovenske ustanove, napisano v francoščini ali angleščini; 

- fotokopijo pogodbe o zaposlitvi v ustanovi/organizaciji v Sloveniji; 

- Neobvezno: kopijo potrdila o opravljenem izpitu DELF/DALF. 

 

➢ Celotno vlogo pošljite po elektronski pošti na naslov: valentine.morel@institutfrance.si  

 

ali po navadni pošti na naslov:                 Valentine Morel 

       Atašejka za znanstveno in univerzitetno sodelovanje 

Francoski inštitut v Sloveniji  

Breg 12 – 1000 Ljubljana – Slovenija 

  

Po prejemu vloge boste po elektronski pošti prejeli potrdilo o prejemu. Če ga ne prejmete, vas prosimo, da nas o tem 

obvestite.  

 

➢ Obvestilo o izboru bodo kandidati prejeli po elektronski pošti v mesecu juniju.  

http://www.institutfrance.si/stipendije-za-kratko-raziskovalno-bivanje-na-visoki-ravni.html

