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ROKI ZA ODDAJO  

Za dodelitev deželnih ugodnosti za pravico do visokošolskega študija je potrebno izpolniti vlogo, ki se 

nahaja na spletni strani www.ARDISS.fvg.it, in jo poslati do 13.00 (poletni poletni čas / GMT + 2 / UTC 

+ 2 / CEST) do roka, navedenega v tabeli. Roki za oddajo spletne vloge so nepreklicni, s kazensko 

izključitvijo, zato oddajanje prijave izven roka pomeni izključitev vloge iz postopka. Elektronski sistem 

spletnih storitev potrjuje točen datum in čas pošiljanja vloge.  

Ugodnosti 
Izpolnitev spletne 

vloge 

Objava začasnih lestvic  

(približen datum) 

Nastanitev Trst 

Višji letniki  5. avgust 2020 24. avgust2020 

Prvi letniki  31. avgust 2020 18. september 2020 

Študenti, ki imajo samo vpisne pogoje  22. oktober 2020 16. november 2020 

Nastanitev 

Videm 

Višji letniki 5. avgust 2020 24. avgust 2020 

Prvi letniki 31. avgust 2020 18. september 2020 

Študenti, ki imajo samo vpisne pogoje  14. september 2020 
od 14. oktobra do 16. 

oktobra 2020 

Štipendija 
 

5. oktober 2020 
 

31. oktober 2020  
 

Prispevki za nastanitev 
Portogruaro, Bocen, Conegliano in Verona  

5. oktober 2020 3. februar 2021 

Prispevki za mednarodno mobilnost 6. april 2021 11. maj 2021 

Razkritje pogodbenih podatkov za plačilo 19. oktober 2020 - 

Dostop do restavracije s popustom  30. junij 2021 - 

 

http://www.ardiss.fvg.it/
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 Ugodnosti tega natečaja (1. člen) 

ARDiSS daje z natečajem na razpolago sledeče ugodnosti:  

 štipendije; 

 nastanitev; 

 prispevke za nastanitev – za stanovanja v Portogruaru, Bocnu, Coneglianu in Veroni; 

 prispevke za mednarodno mobilnost. 

 Upravičenci do ugodnosti (2. člen) 

Upravičenci do ugodnosti so: 

 študenti tržaške in videmske univerze, ki so v študijskem letu 2020/2021 vpisani na: 

 dodiplomske programe, 

 magistrske programe,  

 enovite magistrske programe,  

 specializacijo, razen tistih na področju medicine, ki so izpeljani na podlagi obstoječe 

zakonodaje na tem področju, 

 doktorat znanosti, če že ne prejemajo štipendije iz MO 30. april 1999, št. 224; 

 

 študenti glasbenega konservatorija »G. Tartini« iz Trsta in »J. Tomadini« iz Vidma, ki so v 

študijskem letu 2020/2021 vpisani na: 

 visokošolske triletne programe I. stopnje, 

 dvoletne strokovne programe II. stopnje; 

 študenti Akademije za likovno umetnost »G. B. Tiepolo » iz Vidma, ki so v študijskem letu 

2020/2021 vpisani na prvostopenjski diplomski program smer grafično oblikovanje za podjetje; 

 diplomanti, ki so (bili) v študijskem letu 2019/2020 vpisani v zadnji letnik rednega študija in svojo 

kvalifikacijo pridobijo v izpitnem obdobju v istem študijskem letu po 5. oktobru 2020; 

 študenti višjih tehničnih zavodov (I.T.S.) iz Trsta, Vidma in Pordenona, ki so redno vpisani v 

študijsko leto 2020/2021. 

Študentje, ki so vpisani na posamezne tečaje, ki so namenjeni natečaju za poučevanje ali pa 

izpopolnjevanju oz. master tečaju, ne morejo koristiti ugodnosti tega razpisa.  

 Leta študija na univerzi (3. člen) 

Ugodnosti natečaja se dodelijo za prvo dosego kvalifikacije za vsako študijsko stopnjo.  
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Leta študija na univerzi se izračuna od leta prvega vpisa v univerzitetni sistem ne glede na kakršnokoli 

menjavo programa, z izjemo študentov s posebnimi potrebami najmanj 66%, za katere se je mogoče 

odpovedati študiju do največkrat trikrat.  

Leta študija na univerzi se izniči samo enkrat v primeru:  

 nepovratne opustitve študija v prvem letniku, brez priznavanja izpitov 

 vpisa na tečaje z rednim dostopom po menjavi programa ali prepisu iz druge univerze, do 

katerega je prišlo ob koncu prvega letnika programa.  

Za obračun let študija na univerzi se štejejo leta vpisa na magisterij, za katere se zahteva priznavanje 

kreditnih točk.  

Študenti lahko koristijo ugodnosti vse do prvega letnika izven programa (dodatni semester). 

Znesek štipendije za dodatni semester se razpolovi.  

Študentje, ki so se vpisali na specializacijske programe, z izjemo tistih na medicinskem področju, ki so 

izpeljani na podlagi obstoječe zakonodaje na tem področju, in študentje doktorskih programov, ki niso 

upravičeni do štipendije iz ministrske uredbe z dne 30. aprila 1999, št. 224, lahko dostopajo do 

ugodnosti za obdobje, ki je enako trajanju, ki ga predvidevajo ustrezne študijske smeri, začenši 

od študijskega leta prvega vpisa. Za študijska leta, ki presegajo zakonsko trajanje tečaja, ni nobenih 

ugodnosti.  

Študenti, ki so vpisani v višje tehnične zavode (I.T.S.), lahko dostopajo do ugodnosti za obdobje, ki je 

enako trajanju, ki ga predvidevajo ustrezne študijske smeri, začenši od študijskega leta prvega 

vpisa. Za študijska leta, ki presegajo zakonsko trajanje tečaja, ni nobenih ugodnosti.   

Pogoji za pridobitev ugodnosti (4. člen) 

1. Vpisni pogoji 

Vpis na univerze, konservatorije, višnje tehnične zavode (I.T.S.) in Akademijo mora potekati v rokih, ki jih 

določijo posamezne institucije. 

Vlogo je mogoče oddati tudi v primeru, da študent še ni vpisan, le v primeru, da je vpis predstavljen v 

določenem roku.  

DIPLOMANTI - Zahteva je izpolnjena z rednim vpisom v zadnje leto programa v študijskem letu 

2019/2020 z dosego kvalifikacije do konca izpitnega obdobja v istem študijskem letu. 

DODATNI SEMESTER – Zahteva je izpolnjena z vpisom v študijsko leto 2020/2021 v prvi letnik izven 

programa in oddana do 30. aprila 2021.  

Štipendije, predvidene za diplomante, ne bodo mogli koristiti tisti študentje, ki: 
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 bodo diplomirali v izpitnem obdobju v študijskem letu 2019/2020, vendar bodo dosegli 

kvalifikacijo pred 5. oktrobrom 2020; 

 bodo diplomirali v izpitnem obdobju v študijskem letu 2019/2020, vendar bodo študij v 

študijskem letu 2020/2021 nadaljevali na drugi univerzi ali konservatoriju izven dežele Furlanije-

Julijske krajine (z izjemo magisterijev). 

2. Merilo uspeha 

Merilo uspeha se izračuna na podlagi univerzitetnih kreditnih točk (KT), ki so redno registrirane ali 

enakovredne. 

Kreditov, ki so bili pridobljeni na enega izmed spodaj navedenih načinov, se ne upošteva: 

- če so bili pridobljeni pred vpisom na študentov dodiplomski program.  

V primerih priznavanja kreditov (prepis iz druge univerze, prehod na drugi študijski program ali 

skrajšanja univerzitetne kariere) je to seštevek vpisnih let glede na delovno dobo;  

- če izhajajo iz uresničevanja univerzitetne kariere, ki so nastala, da poravnajo formativne 

primankljaje iz prejšnjih karier;  

- če izhajajo iz uresničevanja univerzitetne kariere, ki se nanašajo na posamezne tečaje, za 

katere priznavanje kreditov, pridobljenih med omenjenimi tečaji, ni bilo zahtevano ali, tudi če so 

bili priznani, niso bili prijavljeni za merila uspeha; 

- če izhajajo iz uresničevanja univerzitetne kariere, ki se nanašajo na prekomerne didaktične 

dejavnosti; 

- če izhajajo iz integriranih izpitnih modulov, ki niso redno registrirani na kariero na sistem 

Esse3 do zaključka integriranega izpita.  

Študenti, vpisani v prvi letnik 

Upravičeni študentje prvega letnika za štipendijo morajo doseči: 

- 20 KT redno registriranih na sistem Esse3, ali na baze podatkov Konservatorijev in Akademije, 

z navedbo datuma opravljenih izpitov pred 10. avgustom 2021  

- (če so vpisani na program s samo celoletnimi izpiti) 10 KT redno registriranih na sistem Esse3 

z navedbo datuma opravljenih izpitov pred 10. avgustom 2021  

Študenti, vpisani v višje letnike 

Študenti, vpisani v višje letnike, morajo za to, da lahko sodelujejo pri dodeljevanju ugodnosti, že imeti 

spodaj navedena merila uspeha do 10. avgusta 2020: 
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Študijsko leto prvega vpisa 19/20 18/19 17/18 16/17 15/16 
Dodaten 
semester 

Letnik študija v š. l. 2020/21 2. 3. 4. 5. 6. 

 
Skupno število kreditov, ki jih je treba pridobiti od leta prvega 

vpisa 

Triletni dodiplomski študij 
Visokošolski trienij I. stopnje 
(Konservatorij) 

25 KT 80 KT - - - 135 KT 

Magistrski študij * 
Dvoletne strokovne programe II. stopnje 
(Konservatorij) * 

30* KT - - - - 80* KT 

Enovit magistrski študij 25 KT 80 KT 135 KT 190 KT 245 KT +55** KT 

* Za kreditne točke, navedene za magistrski študij in dvoletne strokovne programe II. stopnje, se šteje, da so jih 
študenti dosegli samo v času magisterija ali specializacije  
** Te kreditne točke je treba prišteti zadnjemu letu programa.  
 

Študenti morajo v svoji spletni vlogi na lastno odgovornost izjaviti število kreditnih točk, ki so redno 

registrirane (na sistem Esse3 za univerze ali na bazi podatkov za konservatorije), in izključiti kredite, ki 

niso veljavni za dosego meril uspeha. 

Študenti višjih letnikov lahko za dosego zahtevanih meril uspeha uporabijo BONUS kreditne točke, ki 

so jih pridobili na podlagi že obiskovanega letnika.  

BONUS KT: 

- do 5 kreditov, če se jih uporablja prvič, za ugodnosti drugega letnika; 

- do 12 kreditov, če se jih uporablja prvič, za ugodnosti tretjega letnika; 

- do 15 kreditov, če se jih uporablja prvič, za dosego ugodnosti preostalih višjih letnikov (in ne 

prvega). 

Bonus se pridobi preko spletne vloge. Izkoristi se ga lahko samo enkrat in se ga ne more seštevati. 

Del bonusa, ki ni bil uporabljen v študijskem letu pridobitve bonusa, se lahko uporabi v naslednjih 

študijskih letih.  

Študent mora izjaviti morebitno koriščenje bonus kreditnih točk na drugih univerzah iz prejšnjega 

študija. 
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Bonusi, ki se lahko zahtevajo v študijskih letih pred študijskim letom 2020/2021, se ne štejejo za 

doseganje minimalnih delovnih dosežkov iz tega razpisa. 

Študenti, vpisani na programe višjih tehničnih zavodov (I.T.S.), na doktorske in 

specializacijske programe  

Vpisani študenti morajo izpolnjevati zahteve za redni vpis v tekočem študijskem letu.  

3. Podatki o družinskem dohodku in premoženju 

Ta zahteva je opravljena na podlagi ISEE (kazalnik ekonomsko-socialnega stanja družine) za 

subvencionirane ugodnosti za pravico do univerzitetnega študija, ki se nanašajo na dohodek leta 2018 

in premoženjsko stanje za leto 2018. 

Še posebej: 

 kazalnik ekonomsko-socialnega stanja družine (ISEE) za olajšane ugodnosti za pravico do 

univerzitetnega študija ne sme presegati meje 23.626,32 €; 

 ekvivalentni kazalnik stanja premoženjskega stanja (ISPE = ISP / lestvica enakovrednosti) ne 

sme presegati meje 51.361,58 €; 

Zgoraj navedena pogoja morata biti istočasno izpolnjena.  

Študentje za dokazati, da posedujejo ISEE, če: 

a) so državljani EU ali niso evropski državljani s stalnim prebivališčem v Italiji, njihova družina 

prebiva v Italiji in ima dohodke v Italiji in/ali v tujini, morajo na katerem koli centru za davčno 

asistenco (CAF) ali italijanskem centru za socialno varnost (INPS) pridobiti potrdilo ISEE za 

subvencionirane ugodnosti za pravico do univerzitetnega študija; 

b) so državljani EU ali niso evropski državljani, ki bivajo v Italiji, z družino, ki prebiva v tujini 

in/ali z dohodkom in premoženjem, proizvedenim ali lastnim v tujini, morajo na katerem 

koli centru za davčno asistenco (CAF) ali italijanskem centru za socialno varnost (INPS) pridobiti 

potrdilo ISEE za subvencionirane ugodnosti za pravico do univerzitetnega študija. Dokazati 

morajo dohodek in premoženje in se obrniti na CAF, ki ima sporazum za izdajo izenačenega 

univerzitetnega ISEE (podatki za kazalnike izenačene indikatorje); 

c) so državljani EU ali niso evropski državljani, ki nimajo stalnega prebivališča v Italiji in njihova 

družina ima stalno bivališče v tujini, se morajo obrniti samo na CAF, ki ima sporazum za izdajo 

izenačenega univerzitetnega ISEE (podatki za kazalnike izenačene indikatorje); 

d) tisti, ki imajo priznan status političnega begunca v Italiji, morajo priložiti potrdilo, ki ga je izdalo 

Notranje ministrstvo; študentje brez državljanstva morajo priložiti avtentično kopijo 
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dokumentacije, ki jo je izdalo Civilno sodišče. Za te kategorijo študentov se upošteva dohodke, ki 

so jih ustvarili v Italiji, in premoženje, ki ga posedujejo v Italiji.   

e) študentje, ki prihajajo iz držav v razvoju (ministrski odlok, izdan 6. maja 2020 št. 62 “Seznam 

revnih držav z nizko stopnjo razvoja za študijsko leto 2020/2021” (razen če pride do posodobitev z 

novimi ministrskimi odloki), navedenih v prilogi 2, morajo predstaviti oceno svojega ekonomskega 

stanja na podlagi potrdila, ki ga izda italijansko predstavništvo v izvorni državi, ki izda potrdilo, da 

študent nima visokih dohodkov ali visokega socialnega statusa.  

Za študente, ki se vpisujejo v prvi letnik, lahko tako potrdilo izdajo italijanske ustanove, ki so garant 

za kritje ekonomskih stroškov po pogojih vpisa tujih študentov na italijanske univerze; v tem 

primeru ustanova in se obveže, da bo vrnila štipendijo namesto študenta v primeru odpovedi. 

Urnike in naslove CAF uradov dobite na spletni strani www.ARDISS.fvg.it. Pridobitev dokumentacije je 

brezplačna. 

Študentje morajo imeti v roku za izpolnitev spletne prijave za vsako ugodnost številko protokola potrdila 

ISEE ali vsaj številko enotne nadomestne izjave (DSU). 

Študentje, ki se nanašajo na zgoraj omenjeno točko b), c) in e), morajo pri spletni prošnji izjaviti, da so 

dobili izenačen univerzitetni ISEE do predvidenega roka za izpolnitev spletne vloge za vsako ugodnost. 

Uradi CAF bodo posredovali ARDiSS vse relevantne spletne podatke.  

Ne moramo upoštevati kot veljavnih, v smislu tega postopka, potrdil ISEE, ki so: 

- namenjena za subvencionirane storitve za pravico do univerzitetnega študija, ki se ne nanašajo na 

študenta prosilca; 

- potrdilo z navadnim ISEE, tudi če se nanaša na študenta prosilca. 

Če ima študent tekoči ISEE, namesto ISEE za ugodnosti, ki jih omogoča pravica do univerzitetnega študija, 

ga mora prijaviti izključno na naslov: info.trieste@ARDISS.fvg.it in info.udine@ARDISS.fvg.it do rokov, 

predvidenih za oddajo spletne prošnje za katerokoli ugodnost.  

Tekoči ISEE je veljaven šest mesecev, zato mora biti potrdilo še vedno veljavno na dan predložitve vloge za 

katerokoli ugodnost. 

Študentje, ki so neodvisni od izvorne družine 

Študenti veljajo za neodvisne od izvorne družine, če izpolnjujejo obe naslednji zahtevi: 

 prebivališče, k o t  j e  m o ž n o  r a z b r a t i  i z  e v i d e n c e  m a t i č n e g a  u r a d a ,  ki je različno 

od prebivališča izvorne družine in je bilo prijavljeno najmanj dve leti od datuma, ko je bila prvič 

poslana vloga za vpis v katerikoli študijski program, študent pa živi v nastanitvi, ki ni v lasti 

družinskega člana njegove izvorne družine; 

http://www.ardiss.fvg.it/
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 prisotnost ustrezne dohodkovne zmožnosti, ki je sestavljena iz dohodka iz zaposlitve ali 

podobnega prijavljenega davka, in znaša za najmanj dve leti vsaj 6.500,00 EUR na leto glede na 

družino enega študenta. 

V tem primeru lahko študentje predstavijo ISEE za olajšane storitve za pravico do univerzitetnega 

študija, tako da so samostojna družina.  

Študentje s posebnimi potrebami 

V razpisu so predvidene olajšave za študente s posebnimi potrebami z invalidnostjo enako ali večjo od 

66%. Informacije in podporo nudijo uradi univerze, konservatorijev, akademije in višjih tehničnih 

zavodov.   

 Način oddaje vloge na spletu (6. člen) 

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje, morajo izpolniti spletno prijavo (z dostopom do spletnega mesta 

www.ARDISS.fvg.it) in jo poslati do 13.00 (italijanski poletni čas / GMT + 2 / UTC + 2 / CEST) in 

upoštevati rok za oddajo. Elektronski sistem spletnih storitev potrjuje točen datum in čas pošiljanja 

vloge. 

 DOSTOP DO SPLETNE VLOGE 

Za izpolnitev spletne vloge se morajo študenti identificirati z vnosom uporabniškega imena in gesla, ki 

jih je izdal sistem Esse3.  

Študentje, ki ob izpolnjevanju spletne vloge še nimajo uporabniškega imena in gesla: 

 za sedež ARDiSS v Trstu (za že vpisane študente, za študente, ki še niso vpisani na univerzo in 

za študente konservatorija), se morajo registrirati na spletu preko sistema Esse3. 

Uporabniško ime in geslo sta aktivna še 24 ur po registraciji, v nasprotnem primeru pa morajo 

študentje kontaktirati sedež ARDiSS v Trstu. 

 za sedež ARDiSS v Vidmu (za študente, ki še niso vpisani na univerzo, ali so vpisani na 

konservatorij, akademijo ali višji tehnični zavod) se morajo registrirati na spletu preko spletne 

strani ARDiSS ali (če so že vpisani na to univerzo) uporabiti pridobljene podatke (serijsko številko 

in geslo), ki jih je posredovala videmska univerza.  

Spletna vloga je samo ena: študenti, ki nameravajo zaprositi za več ugodnosti, morajo vlogo izpolniti 

le enkrat in označiti ugodnosti, za katere se potegujejo. Spletna vloga z več ugodnostmi mora biti 

oddana do prvega roka, ki je predviden za vsako posamezno ugodnost.  

Za izpolnjevanje spletne vloge morajo študentje po vstopu na osebno področje:  

1. vstaviti ali spremeniti osebne podatke in naložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta; 

2. vstaviti ali spremeniti podatke v zvezi z vpisom, merilu uspeha in ekonomskim stanjem; 
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3. izbrati zahtevane ugodnosti;  

4. preveriti povzetek spletne vloge, ki vsebuje vnesene podatke, ki se jih lahko še naprej ureja, 

dokler spletna vloga ne bo poslana; 

5. poslati vlogo po spletu s potrditvijo vnesenih podatkov. Šele po oddaji postanejo vneseni 

podatki dokončni. 

Vsi podatki, ki jih vpišejo študentje, so objavljeni v skladu s predsedniško uredbo 445/2000, zato so 

študenti odgovorni za njihovo resničnost in popolnost.  

Zanesljivost in pravilnost oddaje spletne vloge študent dobi šele po prejemu avtomatskega 

potrditvenega e-poštnega sporočila, ki ga sistem samodejno ustvari.  

Vloge ne bodo veljavne, če: 

- bodo poslane po predvidenem roku oddaje vlog;  

- bodo poslane na druge načine, ki niso predvideni v tej objavi. 

Študentje, ki niso državljani EU – dodatna dokumentacija 

Študentje, ki niso državljani EU, morajo: 

 imeti ali zahtevati izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje;  

 v predvidenem roku priložiti k spletni vlogi potrdilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve, 

če imajo priznan status političnega begunca v Italiji; 

 v predvidenem roku priložiti k spletni vlogi avtentično kopijo dokumentacije, ki jo je izdalo Civilno 

sodišče, če so brez državljanstva;  

 v predvidenem roku priložiti k spletni vlogi predstaviti oceno svojega ekonomskega stanja na 

podlagi potrdila, ki ga izda italijansko predstavništvo v izvorni državi, ki izda potrdilo, da študent 

nima visokih dohodkov ali visokega socialnega statusa, če so državljani ene izmed držav v 

razvoju (navedene v prilogi 2).  

Študentje, ki še niso vpisani 

Študenti, ki še niso vpisani, morajo v roku, ki je določen z objavo, oddati spletno prijavo, ki je predmet 

vpisa. Vpis mora biti v vsakem primeru izveden v rokih, ki jih določijo posamezne ustanove 

(univerze, konservatoriji, višji tehnični zavodi ...).  

Diplomanti dodiplomskega študija, ki se vpisujejo v prvi letnik magistrskega 

študija  

Diplomanti, ki opravijo diplomski izpit na kateremkoli dodiplomskem študijskem do konca zadnjega 

izpitnega obdobja v študijskem letu 2019/2020 in se v študijskem letu 2020/2021 vpisujejo v prvi letnik 
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magistrskega študija, morajo v rokih, ki jih je določila univerza, obvezno izpolniti vlogo za ugodnosti 

kot študenti prvega letnika (bruci).  

 Zapadlost rokov in zavrnitev prošnje (11. člen) 

Odvzem ugodnosti je predviden v primeru, da se po uradnih pregledih pri upravičencih izkaže, da: 

 imajo kvalifikacijo enake ali višje stopnje, tudi če je pridobljena v tujini;   

 so se prepisali na drugo univerzo oziroma so opustili študij za študijsko 2020/2021 pred 1. julijem 

2021; 

 da je njihova izjava lažna; 

 da niso vpisani v odgovarjajoče študijsko do rokov, ki jih določajo univerze, konservatoriji, višji 

tehnični zavodi (I.T.S.) in akademija, ozrioma do datuma predložitve zahtevkov za pregled; 

 so vpisani na specializacijske programe, z izjemo tistih na medicinskem področju, ki so izpeljani 

na podlagi obstoječe zakonodaje na tem področju, in obiskujejo te programe za daljše obdobje, 

kot ga predvidevajo ustrezne študijske smeri, začenši od študijskega leta prvega vpisa;  

 so vpisani na doktorski študij, ne prejemajo štipendije iz MO 30. april 1999, št. 224 in obiskujejo 

te programe za daljše obdobje, kot ga predvidevajo ustrezne študijske smeri, začenši od 

študijskega leta prvega vpisa; 

 so vpisani na višje tehnične zavode (I.T.S.) in obiskujejo te programe za daljše obdobje, kot ga 

predvidevajo ustrezne študijske smeri, začenši od študijskega leta prvega vpisa; 

 niso zaključili oziroma oddali spletne vloge za dodelitev ugodnosti na načine in po zahtevanem 

postopku do predvidenih rokov.   

Poleg tega se bo tistim študentom, ki se potegujejo izključno za koriščenje štipendije, odvzela 

ugodnost do štipendije v primeru, da že prejemajo druge štipendije, katerih seštevek presega 

1.500,00 €. 

 Status študentov: na sami lokaciji, dnevni migranti in izven 

lokacije (15. člen) 

Občina prebivališča študentov in oddaljenost od lokacije študija prispevata k določitvi statusa 

upravičenih študentov za določitev višine štipendij po naslednjih metodah: 
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 Študenti, državljani EU 

Za študente, državljane EU, je njihov status (na sami lokaciji, dnevni migranti ali izven lokacije) za 

namene tega razpisa opredeljen v Prilogi 1. 

Da bi bili študentje upravičeni do štipendije zunaj lokacije, morajo v vsakem primeru upoštevati določbe 

člena 15.3, predstavljenega v nadaljevanju. 

 Študenti, ki niso državljani EU 

Študenti, ki niso državljani EU, so obravnavani kot študentje izven lokacije, ne glede na njihovo 

prebivališče v Italiji. Izjema so tisti študentje, katerih družina prebiva v Italiji, ali tuji študentje, ki v Italiji 

tvorijo samostojno, novo družino v primerjavi z izvorno družino: v teh slučajih se upošteva prebivališče v 

Italiji. Študentje, ki niso državljani EU, morajo v vsakem primeru izpolnjevati določbe iz člena 15.3, 

predstavljenega v nadaljevanju, da bodo priznani kot študentje izven lokacije.  

Status izven lokacije (art. 15.3) 

Študente, ki se nastanijo v bližini univerze (tj. v občinah, za katere univerza priznava, da so povezane z 

lokacijo izvajanja programa), se šteje za »izven lokacije«. Ti študentje proti plačilu uporabljajo 

stanovanjske strukture ARDiSS ali druge nastanitve zasebnikov ali podjetij za obdobje, ki ni krajše od 

10 mesecev (med 1. septembrom 2020 in 31. avgustom 2021, za študentske domove, pa v najdaljšem 

obdobju dodelitve).  

Meja 10 mesecev se zmanjša na: 
 

 6 mesecev za diplomante, ki so nastanjeni v študentskih domovih ARDiSS i n  r e d n o  

o b i s k u j e j o  z a d n j i  l e t n i k  dodiplomskega študija ter nameravajo opravljati diplomski 

izpit do konca zadnjega izpitnega obdobja, predvidenega za študijsko leto 2019/2020;  

 8  mesecev za študente, ki so vpisani v višje tehnične zavode (I.T.S.) 

Študenti, ki niso mogli izpolniti dela spletne prijave v zvezi z najemom, ker nimajo vseh zahtevanih 

podatkov, morajo spletno izjavo posredovati do 19. oktobra 2020 do 13. ure. 

Spletna izjava za nastanitev obsega: uporabo nastanitve proti plačilu, naslov, mesečno najemnino, 

trajanje pogodbe, rok in podrobnosti o registraciji preko Agencije za notranje prihodke (Agenzia delle 

Entrate) do 19. 10. 2020. Izjavo se lahko izvede na sledeča načina: 

 V posebnem delu spletne vloge med izpolnjevanjem le-te 

 V posebnem delu spletnih storitev na spletni strani www.ARDISS.fvg.it do vključno 19. oktobra 

2020. 
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Študentje, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 redno nastanjeni v strukturah ARDiSS, ne smejo poslati 

izjave v zvezi z nastanitvijo proti plačilu.  

Študentje s prebivališčem v vseh občinah, za katere se šteje, da so izven lokacije ali nerezidentske, ki do 

19. oktobra 2020 ob 13:00 ne bodo oddali spletne izjave za nastanitev oziroma če bo njihova izjava 

nepopolna, bodo lahko eventualno koristili štipendijo, ki je predvidena za študente »dnevne 

migrante«.  

Značilnosti pogodbe 

Pogodba mora biti: 

 najemna pogodba, pravilno podpisana in registrirana, do 19. oktobra 2020; 

 naslovljena ali dana v vednost (KP) študentu ali družinskemu članu;  

 se nanaša na nepremičnino, ki ni v lasti družinskega člana študenta, ki se prijavlja za 

štipendijo; 

 z mesečno pristojbino, brez stroškov komunalnih storitev (na primer voda, elektr ika, plin, 

telefon ...), najmanj 120,00 €. 

Študenti s stalnim prebivališčem v javnih ali zasebnih internatih in na univerzitetnih šolah morajo pod 

pogoji podati spletno izjavo in imeti veljavno potrdilo, ki se nanaša na plačilo najemnine za nastanitev, 

ki se uporablja v mestu, kjer je univerzitetni tečaj. 

Študenti, ki se udeležujejo programov mednarodne mobilnosti (člen 15.3.3) 

Študenti, ki v študijskem letu 2020/2021 sodelujejo v programu mednarodne mobilnosti, se štejejo za 

študente izven lokacije pod pogojem, da dokažejo, da so 10 mesecev uporabljali nastanitev v javnih ali 

zasebnih strukturah na tuji univerzi in / ali univerzi v Italiji, kjer so opravljali program mednarodne 

mobilnosti. 

Ti študenti morajo prijaviti svoje sodelovanje v programu mobilnosti v ustreznem razdelku spletne 

prijave in predložiti pogodbo (ali drug dokument, ki potrjuje plačilo najemnine), iz katerega je razvidno, 

da so na tuji univerzi najeli nastanitev proti plačilu. Ta dokument mora biti naslovljen ali dan v vednost 

(KP) študentu in mora trajati enako kot celotno trajanje mobilnosti .  

Če mobilnost traja manj kot 10 mesecev , mora študent, da bi dosegel priznanje statusa izven 

lokacije, poslati tudi kopijo najemne pogodbe, določene za nastanitev proti plačilu, ki je ustrezno 

registrirana na univerzo v Italiji.  

Kar zadeva pogodbo, določeno v Italiji, veljajo določbe člena 15.3. 
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Samo študente, ki se udeležijo programa mednarodne mobilnosti za obdobje 10 mesecev in za enako 

obdobje uporabljajo nastanitev proti plačilu pri univerzi gostiteljici, se bo upoštevalo za podelitev 

štipendije kot študente izven lokacije, ne glede na njihovo prebivališče v Italiji.  

 Rezerve za dodelitev (19. člen) 

Število štipendij, ki bo podeljeno, bo določeno na podlagi prihodkov od deželne dajatve za pravico 

do univerzitetnega študija v skladu s čl. 37 LR 14. november 2014, št. 21 , na podlagi prihodkov 

Integrativnega intervencijskega sklada v skladu z 18. členom, poglavje IV zakonodajne uredbe 29. 

marca 2012 št. 68, na podlagi regionalnega integrativnega intervencijskega sklada in razpoložljivosti 

lastnih sredstev iz proračuna ARDISS. 

Sredstva, ki so na voljo za štipendije, bodo dodeljena na podlagi naslednjih rezerv za dodelitev: 

- 2% štipendij študentom s posebnimi potrebami s 66-odstotnim odstotkom invalidnosti; 

- 6% štipendij za študente, ki niso državljani EU;  

Po podelitvi zgornjih rezerv bodo štipendije podeljene vsem študentom, ki so ali niso državljani EU, in so 

vključeni na lestvico letnikov, z izjemo prvega letnika.  

Spodaj bomo nadaljevali z izčrpanjem lestvic študentov iz EU, ki so vpisani v prvi letnik, in nato z lestvico 

študentov, ki niso državljani EU, vpisanih v prvi letnik študijskega programa. 

V primeru, da finančna sredstva ne bi zadostovala za popolno pokritje lestvic, bodo ta sredstva 

dodeljena sorazmerno tistim študentom, primernim za vsako delovno mesto ARDiSS. 

Potem, ko bodo študentje izpolnjevali vse pogoje, tj. vpisni pogoj, merilo uspeha in podatke o dohodku 

in družinskem premoženju, se bo štipendije razdelilo študentom, ki so vpisani v višje letnike in so preko 

spletne vloge oddali posebno nadomestilo notarskega zapisa z eventualno ustrezno dokumentacijo, ki 

potrjuje nezmožnost opravljanja določenih izpitov zaradi izrednih razmer Covida-19, in navedli 

odgovarjajoče število kreditnih točk za posamezen izpit. Sprejemljivost te posebne vloge preveri 

ARDiSS, ustrezno dokumentacijo pa morajo izdati univerze ali konservatoriji.   

V primeru nadaljnje razpoložljivosti sredstev bo ARDiSS dodelil štipendijo, v nadaljnjem besedilu 

"štipendijo COVID", ki bo obsegala najmanj 80% štipendije, predvidene v tem razpisu. Štipendija COVID 

se lahko dodeli študentom, vpisanim v višje letnike na univerzah in konzervatorijih v deželi, kljub temu, 

da so uporabili standardne BONUS kreditne točke in posledično niso bili ustrezni kandidati za lestvico, 

ker niso izpolnjevali minimalnega merila uspeha iz členov 4.2.2 in 5.2.  

Tem študentom bo ARDiSS samodejno dodelila »bonus Covid«, ki odgovarja največ 5 kreditnim točkam 

v primeru univerzitetnih študentov in največ 10 kreditnim točkam v primeru študentov konservatorijev, 

in bo nato oblikovala odgovarjajočo lestvico.  



15 

 

 Vselitvena mesta tega razpisa z zahtevami glede vpisa, 

zaslug, ekonomskega in premoženjskega stanja (26. člen) – 

Trst 

Razpisuje se 584 vselitvenih prostorov.  

Število razpoložljivih mest, izračunano ob upoštevanju trenutnih varnostnih protokolov zaradi izrednih 

razmer Covida-19, je dovzetno za spremembe. Za zagotovitev varnosti študentov si ARDiSS pridržuje 

možnost samodejne premestitve v sklopu istega prebivališča ali v drugo prebivališče. 

Posebni pogoj (28. člen) 

Študentje, ki želijo zaprositi za vselitev v študentske domove ARDIiSS, morajo poleg tega, da posedujejo 

vpisni pogoj, merilo uspeha in podatke o dohodku in družinskem premoženju, kot je določeno v splošnih 

pravilih, prebivati v eni od občin, za katere se šteje, da so izven lokacije izvajanja študijskega 

programa, v skladu z določbami 15. člena tega razpisa in priloge 1. 

Študenti s posebnimi potrebami z invalidnostjo, ki je enaka ali večja od 66%, se lahko vsekakor prijavijo 

za vselitev, pod pogojem, da nimajo stalnega prebivališča v občini, kjer se izvaja študij. 

LESTVICA – Študenti, vpisani v prvi letnik (člen 31.2)  

Začasna lestvica nastanitvenih mest za študente, ki so vpisani v prvi letnik vseh študijskih programov, 

bo objavljena na spletni strani www.ARDISS.fvg.it predvidoma do 18. septembra 2020. 

Naslednje lestvice bodo pripravljene za vsako univerzo v padajočem vrstnem redu glede na točke: 

- za študente EU, ki so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa; 

- za študente, ki niso državljani EU, in so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa ; 

- za študente s posebnimi potrebami, ki so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa. 

Študent je prejemnik vselitvenega mesta za študijsko leto 2020/2021 od datuma sprejema, 

določenega v tem razpisu, do 31. julija 2021 (študenti se morajo izseliti iz nastanitve najkasneje do 1. 

avgusta 2021 do 9.00 ure), izjema so božični prazniki. 

LESTVICA – Študentje, vpisani v višje letnike (člen 31.1) 

Začasna lestvica vselitvenih mest za študente, ki so vpisani v višje letnike vseh študijskih programov, bo 

objavljena na spletni strani www.ARDISS.fvg.it predvidoma do 24. avgusta 2020. 

Naslednje lestvice bodo pripravljene za vsako univerzo v padajočem vrstnem redu glede na točke : 
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- za študente, vpisane v višje letnike vseh študijskih programov, vključno s študenti, ki so vpisani 

na konservatorij;  

- za študente, ki so vpisani v specializacijske tečaje, z izjemo tistih na medicinskem področju, ki 

so izpeljani na podlagi zakonodajnega odloka št. 368/1999; 

- za doktorske študente, ki že ne prejemajo štipendije iz MO 30. april 1999, št. 224; 

- za študente višjih tehničnih zavodov (I.T.S.); 

- za študente s posebnimi potrebami. 

Potem, ko bodo študentje izpolnjevali vse pogoje, tj. vpisni pogoj, merilo uspeha in podatke o dohodku 

in družinskem premoženju, se bo vselitveno mesto dodelilo študentom, ki so vpisani v višje letnike in so 

oddali izjave, ki so jih izdale deželne univerze in konservatoriji. Te izjave potrjujejo, da zaradi zdravstvenih 

izrednih razmer niso mogli doseči kreditnih točk, poleg izjav pa je mogoče oddati nadomestilo 

notarskega zapisa, ki potrjuje, da niso mogli doseči predvidenih kreditnih točk do 10. avgusta 2020. Te 

izjave lahko spremlja ustrezna dokumentacija v podporo temu, kar je bilo oddano. 

Študentje, vpisani v višje letnike »Bonus Covid« 

V primeru nadaljnje razpoložljivosti sredstev bo ARDiSS dodelil vselitvena mesta študentom, vpisanim 

v višje letnike in v prvi letnik na univerzah in konzervatorijih v deželi, kljub temu, da so uporabili 

standardne BONUS kreditne točke in posledično niso bili ustrezni kandidati za lestvico, ker niso 

izpolnjevali minimalnega merila uspeha iz členov 4.2.2 in 5.2. 

Za dodelitev dodatnih vselitvenih mest se merilo uspeha, predvideno za 10. avgust 2020, zmanjša 

največ za 5 kreditnih točk za univerzitetne študente in za 10 kreditnih točk za študente konservatorija. 

Sestavilo se bo odgovarjajočo lestvico ob upoštevanju (poleg merila uspeha) še pogoj za uspešnost, 

saj bodo vzeti v poštev opravljeni in v sistem Esse3 (oz. na taništvu za konservatorije) vpisani izpiti  do 

10. avgusta 2020. 

 

VSELITEV V NASTANITEV 

Študentje, ki so upravičeni do nastanitve na podlagi dokončne lestvice, se bodo morali vseliti v 

študentske domove ob dnevih, ki so določeni za vselitev v dom/nastanitev.   

Urniki vselitve in morebitne spremembe datumov zaradi organizacijskih razlogov bodo objavljeni na 

spletni strani www.ARDISS.fvg.it. 

Študentje, ki koristijo ugodnost in so na lestvici , morajo na dan vselitve prinesti s sabo vso 

potrebno dokumentacijo, in sicer:  

 čitljivo fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (poleg originalnega osebnega 

dokumenta); 

http://www.ardiss.fvg.it/
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 študent, ki ni državljan EU, mora s sabo imeti potni list; 

 fotografijo za osebni dokument; 

 potrdilo o plačilu varščine, razen tistih študentov, ki so že plačali varščino v preteklih 

študijskih letih in jim ta ni bila povrnjena; 

 ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje konec skrbništva za otroka, v kolikor bi bila potrebna na 

podlagi obstoječih določb.  

Vsak študent upravičenec ob sprejemu podpiše dokument o prevzemu vselitvenega mesta. 

Študenti, ki zaradi kakršnegakoli razloga ne morejo biti prisotni na prevzemu vselitvenega mesta na 

zgoraj navedeni datum, bodo morali poslati obrazec za nakdnadno vselitev, ki je na voljo na spletni 

strani ARDiSS, obrazcu pa bodo priložili še kopijo, ki potrjuje plačilo varščine, in oboje poslali na naslov 

alloggi.trieste@ARDISS.fvg.it do dveh delovnih dni pred predvidenim rokom za vselitev.  

Študentje upravičenci do vselitvenega mesta za študijsko leto 2020/2021 bodo morali v primeru, da so 

vlogo oddali z obrazcem za nakdnadno vselitev, razen v primeru višje sile, iti do oskrbnika študentskega 

doma za vselitev v roku 1 meseca po predvidenem dnevu vselitve. Tu bodo podpisali dokument o 

prevzemu vselitvenega mesta in ustrezno dokumentacijo.   

Študente, ki se ne bodo udeležili prevzema vselitvenega mesta v dnevih in urnikih, ki so za to 

predvideni, oziroma ne bodo oddali obrazca za naknadno vselitev s kopijo, ki potrjuje plačilo varščine 

(z izjemo tistih študentov, ki so varščino že plačali v preteklih študijskih letih in jim ni bila še povrnjena) 

do dveh delovnih dni pred predvidenim rokom za sprejem, se jim bo odvzela ugodnost do 

vselitvenega mesta.  

 Vselitvena mesta tega razpisa z zahtevami glede vpisa, 

zaslug, ekonomskega in premoženjskega stanja (37. člen) – 

Videm 

Študentom prosilcem bo dodeljenih največ 549 vselitvenih mest. 

Število razpoložljivih mest, izračunano ob upoštevanju trenutnih varnostnih protokolov zaradi izrednih 

razmer Covida-19, je dovzetno za spremembe. Za zagotovitev varnosti študentov si ARDiSS pridržuje 

možnost samodejne premestitve v sklopu istega prebivališča ali v drugo prebivališče. 

Posebni pogoj (art. 38) 

Študentje, ki želijo zaprositi za vselitev v študentske domove ARDIiSS, morajo poleg tega, da posedujejo 

vpisni pogoj, merilo uspeha in podatke o dohodku in družinskem premoženju, kot je določeno v splošnih 

pravilih, prebivati v eni od občin, za katere se šteje, da so izven lokacije izvajanja študijskega 

programa, v skladu z določbami 15. člena tega razpisa in priloge 1. 
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LESTVICE – Študentje, vpisani v prvi letnik (člen 41.2) 

Začasna lestvica nastanitvenih mest za študente, ki so vpisani v prvi letnik vseh študijskih programov, 

bo objavljena na spletni strani www.ARDISS.fvg.it predvidoma do 18. septembra 2020. 

Naslednje lestvice bodo pripravljene za vsako univerzo v padajočem vrstnem redu glede na točke: 

- za študente EU, ki so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa; 

- za študente, ki niso državljani EU, in so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa; 

- za študente s posebnimi potrebami, ki so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa. 

 

LESTVICE – Študentje, vpisani v višje letnike (člen 41.1) 

Začasna lestvica vselitvenih mest za študente, ki so vpisani v višje letnike vseh študijskih programov, bo 

objavljena na spletni strani www.ARDISS.fvg.it predvidoma do 24. avgusta 2020. 

Naslednje lestvice bodo pripravljene za vsako univerzo v padajočem vrstnem redu glede na točke : 

- za študente, vpisane v višje letnike vseh študijskih programov, vključno s študenti, ki so vpisani 

na konservatorij in akademijo za likovno umetnost;  

- za študente, ki so vpisani v specializacijske tečaje, z izjemo tistih na medicinskem področju, ki 

so izpeljani na podlagi zakonodajnega odloka št. 368/1999; 

- za doktorske študente, ki že ne prejemajo štipendije iz MO 30. april 1999, št. 224; 

- za študente višjih tehničnih zavodov (I.T.S.); 

- za študente s posebnimi potrebami. 

Študentje, ki bodo oddali vlogo za študente, vpisane v višje letnike za dodadtni semester, bodo v 

primeru, da pridobijo kvalifikacijo do zadnjega izpitnega obdobja študijskega leta 2019/2020 in se nato 

vpišejo v prvi letnik magistrskega študija s pričetkom v študijskem letu 2020/2021 v rokih, ki jih določata 

univerza ali konservatorij, bodo imeli pravico do vselitvenega mesta samo do zaključka triletnega 

dodiplomskega študija.  

Potem, ko bodo študentje izpolnjevali vse pogoje, tj. vpisni pogoj, merilo uspeha in podatke o dohodku 

in družinskem premoženju, se bo vselitveno mesto dodelilo študentom, ki so vpisani v višje letnike in so 

oddali izjave, ki so jih izdale deželne univerze in konservatoriji. Te izjave potrjujejo, da zaradi zdravstvenih 

izrednih razmer niso mogli doseči kreditnih točk, poleg izjav pa je mogoče oddati nadomestilo 

notarskega zapisa, ki potrjuje, da niso mogli doseči predvidenih kreditnih točk do 10. avgusta 2020. Te 

izjave lahko spremlja ustrezna dokumentacija v podporo temu, kar je bilo oddano. 
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Študentje, vpisani v višje letnike »Bonus Covid« (člen 41.3) 

V primeru nadaljnje razpoložljivosti sredstev bo ARDiSS dodelil vselitvena mesta študentom, vpisanim 

v višje letnike in v prvi letnik na univerzah in konzervatorijih v deželi, kljub temu, da so uporabili 

standardne BONUS kreditne točke in posledično niso bili ustrezni kandidati za lestvico, ker niso 

izpolnjevali minimalnega merila uspeha. 

Za dodelitev dodatnih vselitvenih mest se merilo uspeha, predvideno za 10. avgust 2020, zmanjša 

največ za 5 kreditnih točk za univerzitetne študente in za 10 kreditnih točk za študente konservatorija. 

Sestavilo se bo odgovarjajočo lestvico ob upoštevanju (poleg merila uspeha) še pogoj uspešnosti, saj 

bodo vzeti v poštev opravljeni in v sistem Esse3 (oz. na taništvu za konservatorije) vpisani izpiti do 10. 

avgusta 2020. 

VSELITEV V NASTANITEV 

Študentje, ki so upravičeni do nastanitve na podlagi dokončne lestvice, se bodo morali vseliti v 

študentske domove ob dnevih, ki so določeni za vselitev v dom/nastanitev.   

Urniki vselitve in morebitne spremembe datumov zaradi organizacijskih razlogov bodo objavljeni na 

spletni strani www.ARDISS.fvg.it. 

Študentje, ki koristijo ugodnost in so na lestvici , morajo na dan vselitve prinesti s sabo vso 

potrebno dokumentacijo, in sicer: 

 čitljivo fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (poleg originalnega osebnega dokumenta); 

 študent, ki ni državljan EU, mora s sabo imeti potni list; 

 fotografijo za osebni dokument; 

 potrdilo o plačilu varščine, razen tistih študentov, ki so že plačali varščino v preteklih študijskih 

letih in jim ta ni bila povrnjena; 

 ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje konec skrbništva za otroka, v kolikor bi bila potrebna na podlagi 

obstoječih določb. 

Vsak študent upravičenec ob sprejemu podpiše dokument o prevzemu vselitvenega mesta, ki ga nudi 

ARDiSS. 

Študenti, ki zaradi kakršnegakoli razloga ne morejo biti prisotni na prevzemu vselitvenega mesta na 

zgoraj navedeni datum, bodo morali poslati obrazec za nakdnadno vselitev, ki je na voljo na spletni 

strani ARDiSS, obrazcu pa bodo priložili še kopijo, ki potrjuje plačilo varščine, in oboje poslali na naslov 

alloggi.trieste@ARDISS.fvg.it do dveh delovnih dni pred predvidenim rokom za vselitev.  

Študentje upravičenci do vselitvenega mesta za študijsko leto 2020/2021 bodo morali v primeru, da so 

vlogo oddali z obrazcem za nakdnadni sprejem, razen v primeru višje sile, iti do oskrbnika študentskega 

http://www.ardiss.fvg.it/
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doma za vselitev v roku 1 meseca po predvidenem dnevu vselitve. Tu bodo podpisali dokument o 

prevzemu vselitvenega mesta in ustrezno dokumentacijo.   

Študente, ki se ne bodo udeležili prevzema vselitvenega mesta v dnevih in urnikih, ki so za to 

predvideni, oziroma ne bodo oddali obrazca za naknadno vselitev s kopijo, ki potrjuje plačilo varščine 

(z izjemo tistih študentov, ki so varščino že plačali v preteklih študijskih letih in jim ni bila še povrnjena) 

do dveh delovnih dni pred predvidenim rokom za vselitev, se jim bo odvzela ugodnost do 

vselitvenega mesta.  

 Vselitvena mesta tega razpisa za študente, ki izpolnjujejo 

samo vpisne pogoje (36. člen) – Trst 

V primeru, da bi bila na razpolago vselitvena mesta tudi po dodelitvi študentom upravičencem, ki 

izpolnjujejo vpisne pogoje, merilo uspeha in podatke o dohodku in družinskem premoženju, bodo 

preostala vselitvena mesta dodeljena študentom, ki izpolnjujejo samo vpisne pogoje.  

Predvideni datum za oddajo spletne vloge in načini pošiljanja vloge bodo navedeni na spletni strani 

www.ARDISS.fvg.it. 

Osnovani bosta dve lestvici, ena za višje letnike in ena za prve letnike, glede na spodaj opisane kriterije. 

Pri dodeljevanju mest bodo imeli prednost študenti s posebnimi potrebami s stopnjo invalidnosti, ki 

je enaka ali večja od 66%, poleg tega pa bodo imeli prednost tisti, ki so uvrščeni na lestvico in so 

študentje višjih letnikov.   

Preostala nevseljena mesta bodo dodeljena glede na lestvico študentov višjih letnikov.  

LESTVICA – Študentje, vpisani v prvi letnik doktorskega študija, doktorata znanosti in 

specializacijske tečaje višjih tehničnih zavodov (I.T.S.) 

Lestvica bo upoštevala končno oceno, s katero so študenti zaključili študijsko stopnjo pred tisto, na 

katero se vpisujejo, in jo primerjali z lestvico od 1 do 100. Število študentov upravičencev bo določeno 

tako, da se za vsako od obeh lestvic dodeli enako razmerje med vselitvenimi mesti, dokler ne bodo 

oddana vsa vselitvena mesta.  

LESTVICA – Študentje, vpisani v višje letnike  

Lestvica bo upoštevala samo pogoj uspešnosti in bo oblikovana na podlagi opravljenih in v sistem Esse3 

vpisanih izpitov do 10. avgusta 2020.  

http://www.ardiss.fvg.it/


21 

 

 Vselitvena mesta za študente, ki izpolnjujejo samo vpisne 

pogoje (46. člen) – Videm 

V primeru, da bi bila na razpolago vselitvena mesta tudi po dodelitvi študentom upravičencem, ki 

izpolnjujejo vpisne pogoje, merilo uspeha in podatke o dohodku in družinskem premoženju, bodo 

preostala vselitvena mesta dodeljena študentom, ki izpolnjujejo samo vpisne pogoje. 

Spletna vloga bo morala biti izpolnjena do 14. septembra 2020 do 13.00 ure (poletni italijanski 

čas/GMT+2/UTC+2/CEST). 

Dodeljevanje vselitvenih mest upravičenim študentom bodo potekale med 10.00 in 13.00 uro v dnevih, 

ki bodo pravočasno objavljeni na spletni strani, vsekakor pa okvirno od 2. novembra dalje.   

Izpolnitev vloge bo izrazila študentovo zanimanje za ugodnosti tega razpisa. Vlogo je treba pripraviti 

tako, da se pošlje pravilno podpisan obrazen v papirnati obliki, ki bo dostopen na spletni strani z 

odgovarjajočim obvestilom. 

 Prispevek za mednarodno mobilnost (53. člen) 

Spletno vlogo za prispevek za mednarodno mobilnost je treba predložiti z dostopom do spletnih storitev 

ARDiSS od 1. marca do 6. aprila 2021 do 13. ure (poletni italijanski čas / GMT + 2 / UTC + 2 / CEST), kot 

je navedeno v časovnem razporedu rokov oddaj vlog. 

ZAHTEVE 

 se v študijskem letu 2020/2021 udeležiti študijskih izmenjav ali pripravništev v tujini, 

ki jih predlagajo Univerza v Trstu, Univerza v Vidmu, Glasbeni konservatorij “G. Tartini” v Trstu, 

Glasbeni konservatorij “J. Tomadini” v Vidmu ali Akademija za likovno umetnost “G. B. Tiepolo” v 

Vidmu za sodelovanje v programih mednarodne mobilnosti, tako v okviru programov, ki jih 

spodbuja Evropska unija, kot v programih izven EU (bilateralni sporazumi); 

 biti primerni ali upravičeni d o  š t i p e n d i j e  iz tega razpisa v študijskem letu 2020/2021; 

 za želeno študijsko izmenjavo ali pripravništvo pridobiti akademsko priznanje v obliki 

kreditnih točk kot del študijskega programa v Italiji.   

Znesek prispevka za mednarodno mobilnost, ki se razume kot dodatek k štipendiji, znaša 160,00 EUR na 

mesec za največ 10 mesecev. 

Število dodelitev bo določeno glede na razpoložljivost proračuna. 

Za vsako obratovalno mesto ARDiSS bo zagotovljena dodelitev 20 prispevkov. 
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Študenti prijavitelji morajo v spletni prijavi izjaviti, da prejemajo mednarodno štipendijo za mobilnost ali 

pripravništvo v tujini za študijsko leto 2020/2021 in ustrezno obdobje bivanja v tujini, ki ga določi 

univerza, konservatorij ali akademija.  

 

 

UNIVERZITETNA MENZA 

 Cenik 

Storitev univerzitetne menze, ki zagotavlja vsakemu študentu en obrok za kosilo in en obrok za 

večerjo, se zagotavlja na podlagi za subvencionirane ugodnosti za pravico do univerzitetnega 

študija, ki se nanašajo na dohodek 2018 in premoženjsko stanje za leto 2018. 

Cene za celoten obrok so: 

Stopnja Indikator Cena 

1 
ISEE ne presega 23.626,32 €   

in ISPE ne presega 51.361,58 € 
2,15 € 

2 
ISEE med 23.626,33 € in 30.000,00 € 

in ISPE med 51.361,59 € in 60.000,00 € 
3,70 € 

3 
ISEE presega 30.000,00 € 

in ISPE presega 60.000,00 € 
4,80 € 

 

ARDiSS študentom samodejno dodeli ceno, predvideno po tretji stopnji (4,80 €).  

 Spletna vloga za znižanje tarif 

Študenti, ki se vpišejo na univerze, konservatorije, višje tehnične zavode, akademijo in SISSA, lahko 

pošljejo spletno vlogo do 30. junija 2021 in zahtevajo znižanje samodejne tarife (4,80 €), tako da 

označijo “storitev menza po znižani ceni”.  

Spletna prijava mora vsebovati podatke v zvezi s certifikatom ISEE za ugodnosti, ki jih je študentu 

omogočila pravica do univerzitetnega študija, ki je trenutno veljavna.  

Tarifa po znižani ceni, ki jo bo študent zahteval za študijsko leto 2020/2021, se bo aktivirala 1. januarja 

2021 in bo veljavna do 31. decembra 2021. Izjeme so študenti, vpisani v prvi letnik, za katere se bo 

znižana stopnja aktivirala v 35 dneh od datuma zahteve. 
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Študenti, ki se vpišejo na univerze, konservatorije, višje tehnične zavode, akademijo in SISSA, lahko 

izkoristijo neposredno pridobivanje podatkov ISEE iz baze teh institucij, kjer so prisotne, skladno s 

časom posodabljanja programske opreme. 

Študenti, ki izpolnjujejo pogoje za štipendijo, plačujejo obroke v menzi po ceni 2,15 evra. 

Za študente, ki sodelujejo v prihajajočih programih mednarodne mobilnosti, in za tiste, ki prihajajo iz 

tujine in obiskujejo intenzivne tečaje italijanskega jezika, se plača pristojbina v višini 5,00 evrov. 

 Obdelava osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/67 

(12. člen) 

Upravljavec podatkov je Regionalna agencija za pravico do univerzitetnega izobraževanja - ARDiSS v 

imenu generalnega direktorja (tel. +39 040 3595326/328 e-pošta: direzione@ARDISS.fvg.it, CEP 

(certificirana elektronska pošta): ARDISS@certregione.fvg.it). 

Odgovorna inštitucija za obdelavo podatkov, ki se izvaja s pomočjo elektronskih oziroma 

avtomatiziranih sredstev, in za hrambo podatkov je In4matic S.r.l., s sedežem v via Garibaldi 100 v 

kraju Chignolo Po (PV).  

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO je dr. Mauro Vigini, - Piazza dell’Unità d’Italia 

št. 1 – Trst - tel. +39 040 3773707 - e-pošta: mauro.vigini@regione.fvg.it - CEP: 

ARDISS@certregione.fvg.it 

Zainteresirana stranka ima pravico do dostopa do podatkov, ki se nanašajo nanjo, do popravkov ali 

izbrisa, nasprotovanja njihovi obravnavi ali zahteve za njihovo omejitev in prenosljivost. 

Zainteresirana stranka ima pravico, da pri garantu vloži pritožbo zaradi varstva osebnih podatkov.   

Zainteresirana stranka lahko kadarkoli uveljavlja svoje pravice tako, da pošlje upravljavcu podatkov: 

 e-pošto na naslov direzione@ARDISS.fvg.it 

 certificirano elektronsko pošto na naslov ARDISS@certregione.fvg.it 
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