
JAVNI RAZPIS  
za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko  

 
Dodatna pojasnila 

(razpisna dokumentacija � znanstveni obiski in podoktorske �tipendije JSPS) 
 
 
 
1. Vloge za sofinanciranje kratkoročnih in dolgoročnih obiskov raziskovalcev iz Republike 

Slovenije na Japonskem in raziskovalcev iz Japonske v Repbliki Sloveniji morajo biti 
pripravljene na obrazcih »Exchange of Scientists in the Framework of Cooperation 
between the Ministry of Education, Science and Sport and the JSPS (1.4.2004 � 
31.3.2005/ Izmenjava raziskovalcev v okviru sodelovanja med Ministrstvom RS za �olstvo 
znanost in �port in JSPS (1.4.2004 � 31.3.2005)«. 
Podatke o rojstnem datumu in spolu japonska stran potrebuje zaradi ureditve zdravstvenega 
zavarovanja za čas bivanja slovenskega kandidata na Japonskem. 
 

2. Vlogam oziroma obrazcem za obiske raziskovalcev iz Republike Slovenije na Japonskem 
in za obiske raziskovalcev iz Japonske v Republiki Sloveniji je potrebno prilo�iti kratko 
strokovno biografijo kandidata (1 stran), pregled poglavitnih znanstvenih publikacij, ki se 
nana�ajo na predlagano sodelovanje, program znanstvenega obiska v japonski oziroma 
slovenski in�tituciji ter kopije korespondence z japonskim gostiteljem oziroma gostom, ki 
se nana�a na predlagani obisk. 

 
     Termini predlaganih obiskov se morajo nana�ati na obdobje od 1.4.2004 do 
     31.3.2005. 
 
3. Vsak kandidat lahko predlaga samo en kratkoročni ali en dolgoročni obisk. 

 
4. V skladu z Memorandumom o soglasju o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom    
    Republike Slovenije za �olstvo, znanost in �port in Japan Society for the Promotion of  
    Science, M�Z� krije kandidatom iz Republike Slovenija ob obiskih na Japonskem   
    mednarodne prevozne stro�ke, JSPS krije stro�ke bivanja na Japonskem in osnovnega  
    zdravstvenega zavarovanja; kandidatom iz Japonske ob obiskih v Republiki Sloveniji pa  
    krije mednarodne prevozne  stro�ke JSPS, M�Z� pa stro�ke bivanja (dnevnice za namene  
    prehrane in namestitev) ter stro�ke osnovnega zdravstvenega zavarovanja 
 
5. Za japonsko fiskalno leto 2004 (od 1.4.2004 do 31.3.2005) so slovenskim kandidatom na 

voljo tri 12 � 24 mesečne �tipendije JSPS (Postdoctoral Fellowships for Foreign 
Researchers); kandidat mora z delom na Japonskem začeti v času od 1.4.2004 do 
najpozneje 30.11.2004.  

 
6. Vloge za podoktorske �tipendije morajo biti pripravljene na originalnih obrazcih JSPS. 

Kandidati za �tipendije JSPS vse podrobnosti urejajo neposredno z japonskim  
gostiteljem oziroma z JSPS. Prijavni obrazci in podrobnej�e informacije so na voljo v  
Ministrstvu RS za �olstvo, znanost in �port, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. 

 
      JSPS krije vse stro�ke v zvezi s �tipendijo, vključno z mednarodnimi prevoznimi stro�ki. 


