
 
 

RAZPIS ŠTIPENDIJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021 
 
Ustanova za razvoj podjetniškega izobraževanja - UPI za študijsko leto 2020/2021 

razpisuje naslednje štipendije: 

 

Za MBA program, ki ga izvaja GEA College – Fakulteta za podjetništvo in UNYP : 

 1 štipendij za vpis v MBA program v višini 7.000 EUR 

 1 štipendijo za vpis v MBA program v višini 4.000 EUR 

 1 štipendijo za vpis v MBA program v višini 2.000 EUR 

 

Upravičenci do štipendije: 

Za štipendijo lahko kandidirajo tako slovenski, kot tudi državljani EU ter državljani tretjih 

držav, ki se prijavijo in se imajo namen vpisati na študijski MBA program GEA College – 

Fakultete za podjetništvo. Kandidati, ki kandidirajo za štipendijo na MBA programu 

morajo imeti zaključen dodiplomski študij. Pogoj za pridobitev štipendije je sodelovanje v 

natečaju reševanja študije primera. Štipendije dobijo prvi trije kandidati, ki na natečaju 

zmagajo in imajo ustrezne pogoje za vpis. V primeru, da več kandidatov pri ocenjevanju 

prejme enako število točk ima prednost pri podeljevanju štipendij tisti posameznik s 

šibkejšim socialnim položajem.     

 

Pravice do štipendije nima kandidat, ki je: 

- v rednem delovnem razmerju dosega več kot dvakratnik povprečne mesečne 

plače v RS,  in ima možnosti pomoči družinskih članov in sorodnikov, prav tako 

ima možnosti pomoči pri študiju s strani podjetja;  

- samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost in presega dvakratnih povprečne 

mesečne plače kot prihodek samo zaposlenega, ima možnost pomoči družinskih 

članov in sorodnikov;  

- lastnik ali solastnik gospodarske družbe iz katere pridobiva dobiček, ki je po 

odbitku davka na dobiček takšen, da njemu in njegovi družini omogoča 

preživetje in plačilo šolnine;  

- prejel drugo štipendijo za namen pokrivanja šolnine; pridobil finančne ali 

materialne pomoči za šolanje iz javnih ali zasebnih virov za pokrivanje stroškov 

šolnine. 

 

Vloga za pridobitev štipendije mora vsebovati: 

- prošnjo kandidata za štipendijo, 

- potrdilo o zaključku dodiplomskega študija, 

- CV / življenjepis 

- dokazilo o doseženem rezultatu na natečaju študije primera GEA College 

Fakultete  

- dokazilo o vpisu na MBA program 

- dve priporočili 

- morebitna dokazila o posebnih dosežkih / druga dokazila  

- izjavo o materialih pogojih, opis socialnega položaja in morebitna dokazila o 

socialnem položaju 

 

Vlogo z vsemi dokazili kandidati pošljejo na naslov: GEA College; UPI – Ustanova za 

razvoj Podjetniškega Izobraževanja, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.  

 

Roki za oddajo vlog: Rok za oddajo prošenj: 20.5.2020. 

 



 
Komisija: Prispele vloge bo obravnavala Komisija za štipendije UPI. Prejemnike štipendij 

bomo pravočasno obvestili.          


