Subvencionirani jezikovni tečaji za študente v stiski 2021/2

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja:

DRUGI RAZPIS V LETU 2021
ZA SUBVENCIONIRANE JEZIKOVNE TEČAJE
ZA ŠTUDENTE V STISKI
Fundacija Študentski tolar objavlja drugi razpis v letu 2021 za obiskovanje subvencioniranih jezikovnih
tečajev, namenjenih študentom ŠOU v Ljubljani, ki so se zaradi različnih dogodkov znašli v socialni
stiski. Jezikovne tečaje po tem razpisu izvaja Zavod ŠOLT.
Študent, ki bo pri razpisu prejel upravičenost do obiskovanja teh tečajev, mora za izvedbo tečaja plačati
30 € (oz. denarna pomoč Fundacije Študentski tolar za subvencijo znaša 90 €).
Razpis vključuje udeležbo na jezikovnih tečajih, ki se bodo začeli izvajati od 21. aprila 2021
naprej. Posamezni jezikovni tečaji bodo potekali v različnih terminih.
Sredstva za izvedbo razpisa so pridobljena s strani Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU
v Ljubljani).

SPLOŠNI POGOJI:
Pravica do subvencioniranega jezikovnega tečaja se lahko dodeli osebam, ki imajo v študijskem letu
2020/21 status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v
Ljubljani (seznam je priložen na koncu razpisa) IN niso v rednem delovnem razmerju.
Ne glede na pogoj iz prejšnjega odstavka imajo študenti, vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki
je članica ŠOU v Ljubljani, in so na tej članici na študijski izmenjavi oziroma so študenti na praksi (npr.
programi Erasmus+, Ceepus, …), pravico do subvencioniranega jezikovnega tečaja po tem razpisu le
za tečaje slovenskega jezika.
UPRAVIČENCI IZ RAZPISA LAHKO KORISTIJO KATERIKOLI 30 URNI JEZIKOVNI TEČAJ, NE
GLEDE NA STOPNJO, KI GA ORGANIZIRA ZAVOD ŠOLT IN SE BO P RI ČEL IZV AJ AT I od
21. apri la n apr ej .
Razpisanih je več kot 50 različnih jezikov in stopenj. Tečaji trenutno potekajo v online obliki preko
platforme ZOOM, vsak tečajnik pa prejme gradivo v tiskani obliki.
Razpis traja do 1. 6. 2021 oz. do porabe sredstev, zato zainteresirani pohitite s prijavo.
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VLOGA, DOKAZILA IN IZJAVE, KI JIH PREDLOŽIJO PROSILCI:
•

Izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega jezikovnega tečaja in
izjava o nezaposlenosti s kontaktnimi podatki prosilca;

•

pisna prošnja – motivacijsko pismo*;

•

potrdilo o vpisu na visokošolski oz. višješolski zavod članice ŠOU v Ljubljani za študijsko leto
2020/21;

•

podpisana izjava o številu osebnih računov in o prostovoljnem prilaganju dokazila o osebnih
prejemkih, ki so potrebna za ugotavljanje upravičenosti do subvencioniranega jezikovnega
tečaja;

•

dokazila bank/-e o vseh nakazilih in prejemkih, z razvidnim končnim stanjem na računu, za
zadnje tri polne mesece pred oddajo vloge (npr. če vlogo oddate v mesecu aprilu, je treba
poslati bančne izpiske za čas od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021) – potrdila iz spletnih bank (npr.
KLIK, SKB NET,…) veljajo zgolj v primeru, da so podpisana in ožigosana s strani
banke;
Na dokazilu mora biti razvidno tudi končno stanje.
Tuji študentje morajo priložiti tudi dokazila bank iz matične države oz. države, kjer imajo urejeno državljanstvo.
Izpiske morate prevesti v slovenski ali angleški jezik. Uradni prevod ni potreben. Valute naj prosilec sam
pretvori v evre.

•

izpis zaslužkov, prejetih na podlagi napotnice študentskega servisa za zadnje tri polne mesece
pred oddajo vloge, ki ga prosilci dobijo na študentskem servisu, kjer so vpisani kot aktivni član
(V kolikor prosilec k vlogi ne priloži te priloge, se smatra, da prosilec v zadnjih treh polnih mesecih ni
opravljal študentskega dela in se temu primerno to točkuje glede na točkovnik. Če vlogo oddate v mesecu
aprilu, je treba poslati izpis zaslužkov za čas od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021);

•

fotokopija osebnega dokumenta;

•

morebitno dokazilo o odhodu na študijsko izmenjavo v tujino študijskem letu 2020/21 (npr.
Erasmus) (to dokazilo ni obvezna priloga in prosilec zanje ne bo pozvan k predložitvi);

•

morebitne druge priloge, ki pričajo o socialnem položaju prosilca (npr. rojstni list otroka prosilca,
potrdilo centra za socialno delo, …) (ta dokazila niso obvezna priloga in prosilec zanje ne bo pozvan
k predložitvi).

* Pri točkovanju vloge je ključnega pomena pisna prošnja, ki prinaša tudi največ točk. Le-ta naj obsega
najmanj eno A4 stran in naj zajema prošnjo za dodelitev subvencioniranega jezikovnega tečaja in
obrazložitev, zakaj naj bi bil študent do tečaja upravičen (izhodišče naj bo, zakaj si ne morete privoščiti
polne cene jezikovnega tečaja po študentski ceni, posebne socialne in družinske okoliščine,
zdravstveno stanje, študijski uspeh, obštudijske dejavnosti in druge aktivnosti, ki jih lahko podprete z
dokazili).
Prosilci naj bodo pri pisanju pisne prošnje pozorni na to, da je tečaj namenjen posameznikom, ki si
zaradi socialnih okoliščin tečaja ne morejo privoščiti, zato naj svoj socialni položaj čim natančneje
obrazložijo in priložijo dokazila, ki ta položaj tudi potrjujejo.

PRIJAVA NA RAZPIS IN IZBIRNI POSTOPEK:
Prosilci pošljejo vlogo z dokazili v času trajanja tega razpisa priporočeno po pošti na naslov: Fundacija
Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »jezikovni
tečaj 2021-2«.
Prosilci, ki so v letu 2020 ali 2021 pri Fundaciji Študentski tolar prejeli nepovratno denarno pomoč, se
lahko na razpis prijavijo zgolj s poslanima Vlogo za dodelitev upravičenosti do subvencioniranega
jezikovnega tečaja in motivacijskim pismom. Preostale rubrike točkovanja se točkujejo s podatki v
predhodno odobreni vlogi za to denarno pomoč, če prosilec sam ne priloži novejših dokazil.
2

Subvencionirani jezikovni tečaji za študente v stiski 2021/2

Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravilno poslana. V primeru nepopolne vloge komisija
prosilca preko elektronske pošte pozove k dopolnitvi vloge v delih, kot to določa razpis. Prosilec mora
vlogo dopolniti najkasneje v osmih dneh od poziva k dopolnitvi (dan poslanega elektronskega poziva),
pri čemer velja, da je bila vloga oddana šele na datum dopolnitve vloge.
Do obiskovanja subvencioniranega jezikovnega tečaja bo upravičenih prvih 45 študentov, ki bodo pri
točkovanju zbrali najmanj 32 točk. Pri dodeljevanju te oblike pomoči bo Fundacija Študentski tolar
razpoložljiva sredstva oz. subvencionirane jezikovne tečaje podelila med upravičence po vrstnem redu
prejetja vloge do porabe sredstev na tem razpisu.
Študent se lahko na želen jezikovni tečaj prijavi pri Zavodu ŠOLT že pred pridobitvijo odgovora
Fundacije Študentski tolar.
Fundacija Študentski tolar bo rezultate tega razpisa sporočala posameznemu prosilcu v roku največ 14
dni od prejema popolne vloge, in sicer na njegov elektronski naslov.
Študentom svetujemo, da vlogo oddajo čim prej, saj bo do obiskovanja subvencioniranega jezikovnega
tečaja upravičenih prvih 45 študentov, ki bodo pri točkovanju dosegli zadostno število točk.

VEČ INFORMACIJ O RAZPISU:
Dodatne informacije o razpisu lahko prosilci pridobijo pri Fundaciji Študentski tolar, ustanovi ŠOU v
Ljubljani preko e-pošte: info@studentski-tolar.si.

VEČ INFORMACIJ O JEZIKOVNIH TEČAJIH:
Prosilci lahko več informacij o jezikovnih tečajih pridobijo na Zavodu ŠOLT, Rožna dolina, blok 7,
Svetčeva 9, 1000 Ljubljana, info@zavod-solt.si, tel: 01/ 242 12 70, 051 610 913, 051 611 968.

PRILOGE:
•
•
•
•

SEZNAM ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI
TOČKOVNIK
VLOGA ZA DODELITEV UPRAVIČENOSTI DO SUBVENCIONIRANEGA JEZIKOVNEGA
TEČAJA IN IZJAVA O NEZAPOSLENOSTI
IZJAVA O ŠTEVILU OSEBNIH RAČUNOV
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SEZNAM VISOKOŠOLSKIH IN VIŠJEŠOLSKIH ČLANIC ŠOU V LJUBLJANI
Akademija za glasbo UL
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo UL
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL
Biotehniška fakulteta UL
Ekonomska fakulteta UL
Fakulteta za arhitekturo UL
Fakulteta za družbene vede UL
Fakulteta za elektrotehniko UL
Fakulteta za farmacijo UL
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UL
Fakulteta za matematiko in fiziko UL
Fakulteta za državne in evropske študije
Fakulteta za pomorstvo in promet UL
Fakulteta za računalništvo in informatiko UL
Fakulteta za socialno delo UL
Fakulteta za strojništvo UL
Fakulteta za šport UL
Fakulteta za upravo UL
Filozofska fakulteta UL
Medicinska fakulteta UL
Naravoslovnotehniška fakulteta UL
Pedagoška fakulteta UL
Pravna fakulteta UL
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije
Teološka fakulteta UL
Veterinarska fakulteta UL
Šola za risanje in slikanje
Zdravstvena fakulteta UL
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TOČKOVNIK ZA DODELITEV PRAVICE DO
SUBVENCIONIRANEGA JEZIKOVNEGA TEČAJA 2021/2. razpis

Priimek in ime: ____________________________________

Oznaka:

rangi

točkovnik točke

1. Mesečni prejemki v zadnjih treh mesecih

0–420 €

10

opomba: seštevek delimo s 3

421–600 €

5

nad 601 €

2

0€

0

1–150 €

2

151–350 €

4

nad 351 €

5

ZNESEK:

2. Delo preko študentskega servisa
skupaj v zadnjih treh mesecih

ZNESEK:

3. Motivacijsko pismo – trenutna socialna stiska prosilca

5–30

4. Prosilec bo v tekočem študijskem letu (2020/21) odšel na študijsko izmenjavo

2

1 otrok

2

več kot 1 otrok

5

pridobil do dvakrat

0

5. Otroci

6. Prosilec je že pridobil pravico do subvencioniranega
jezikovnega tečaja v letih 2019–2020

pridobil več kot dvakrat

skupaj točke
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