Š. L. 2021/2022

Enotni javni razpis za dodelitev deželnih
subvencij:
 Štipendije
 Nastanitev
 Subvencionirano bivanje – v Portogruaru, Bocnu,
Coneglianu in Veroni
 Prispevki za mednarodno mobilnost
 Dostop do subvencionirane prehrane
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ROKI ZA ODDAJO
Za dodelitev deželnih subvencij iz pravice do visokošolskega izobraževanja je treba izpolniti vlogo, ki je
na voljo na spletni strani, in jo poslati do 13. ure (italijanski poletni čas / GMT + 2 / UTC + 2 / CEST) do
roka, navedenega v tabeli, na način iz 6. člena.
Roki za oddajo spletne vloge so prekluzivni, zato oddajanje prijave izven roka pomeni izključitev vloge
iz postopka.
ARDiSov elektronski sistem spletnih storitev evidentira točen datum in čas pošiljanja vloge.
Izpolnitev spletne
vloge

Objava informativnih
prednostnih list (okviren
datum)

Študenti višjih letnikov

2. avgust 2021

11. avgust 2021

Študenti prvega letnika

30. avgust 2021

14. september 2021

Študenti, ki izpolnjujejo le pogoj glede vpisa
samo sedež v Huminu

13. september 2021

24. september 2021

Štipendije

5. oktober 2021

31. oktober 2021

Subvencionirano bivanje
(v Portogruaru, Bocnu, Coneglianu in Veroni)

5. oktober 2021

3. februar 2022

6. april 2022

11. maj 2022

22. oktober 2021

-

30. junij 2022

-

Subvencije

Nastanitev

Prispevki za mednarodno mobilnost
Razkritje pogodbenih podatkov proti plačilu
Dostop do subvencionirane prehrane
Vloga za znižanje šolnine – Videm

5. oktober 2021

2

Razpisane subvencije (1. člen)
Z razpisom ARDiSS nudi naslednje subvencije:





štipendije;
nastanitev;
subvencionirano bivanje – v Portogruaru, Bocnu, Coneglianu in Veroni;
prispevke za mednarodno mobilnost.

Upravičenci do subvencij (2. člen)
Upravičenci so:
 študenti tržaške in videmske univerze, ki so v študijskem letu 2021/2022 vpisani na:
 dodiplomske programe,
 magistrske programe,
 enovite magistrske programe,
 specializacijo, razen tistih na področju medicine, ki jih ureja veljavna zakonodaja s
področja,
 doktorat znanosti, če že ne prejemajo štipendije iz MU št. 242 z dne 30. 4. 1999;
 študenti glasbenega konservatorija »G. Tartini« iz Trsta in »J. Tomadini« iz Vidma, ki so v
študijskem letu 2021/2022 vpisani na:
 visokošolske triletne programe I. stopnje,
 dvoletne strokovne programe II. stopnje;
 študenti, vpisani v š. l. 2021/2022 v akademski program prve stopnje smeri »Industrijsko
grafično oblikovanje«, »Slikarstvo« ter »Oblikovanje in arhitektura notranje opreme« na
Akademiji za likovno umetnost »G. B. Tiepolo« v Vidmu;
 diplomanti, ki so v študijskem letu 2020/2021 redno vpisani v zadnji letnik študija in naziv
pridobijo v izpitnem obdobju istega študijskega leta po 5. oktobru 2021;
 študenti višjih strokovno-tehničnih zavodov (I.T.S.) iz Trsta, Gorice, Vidma in Pordenona, ki so
redno vpisani v študijskem letu 2021/2022.
Subvencije iz tega razpisa niso predvidene za študente, ki obiskujejo posamezna predavanja
oz. izobraževalne programe, ki omogočajo vpis na natečaje za poučevanje ali pa programe
izpopolnjevanja oz. podiplomsko izpopolnjevanje.
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Študijska doba na univerzi (3. člen)
Razpisane subvencije se dodelijo ob prvem uspešno pridobljenem nazivu za vsako študijsko
stopnjo.
Študijska doba na univerzi teče od leta prvega vpisa v univerzitetni sistem ne glede na kakršen koli
prehod na drugi program, z izjemo študentov z najmanj 66 % priznano invalidnostjo, ki lahko študij
opustijo največ trikrat.
Študijska doba na univerzi se izniči samo enkrat, in sicer v primeru:


nepreklicne opustitve študija v prvem letniku, brez priznanja izpitov;



vpisa na programe z omejenim vpisom po prehodu na drugi študijski program, opustitvi študija
ali prepisu z druge univerze, do katerega je prišlo ob koncu prvega letnika programa.

Za obračun (trajanja) študijske dobe na univerzi se štejejo leta vpisa na magisterij, za katera se zahteva
priznavanje kreditnih točk.
Študenti lahko koristijo subvencije do prvega letnika po zaključenem rednem programu (dodatni
semester). Znesek štipendije za dodatni semester se razpolovi.
Študenti, ki so vpisani na programe specializacij, z izjemo tistih na medicinskem področju, ki jih ureja
veljavna zakonodaja s področja, in študenti doktorskih programov, ki niso upravičeni do štipendije iz
Ministrske uredbe št. 224 z dne 30. 4. 1999, lahko zaprosijo za subvencije za obdobje, ki je enako
trajanju, predvidenem za posamezne študijske smeri, in sicer od študijskega leta prvega vpisa. Za
študijska leta, ki presegajo zakonsko predvideno trajanje študijskega programa, subvencije niso
predvidene.
Študenti, ki so vpisani v višje strokovno-tehniške zavode (I.T.S.), lahko zaprosijo za subvencije za
obdobje, ki ga določa posamezni izobraževalni sistem, in sicer od leta prvega vpisa. Za študijska leta,
ki presegajo zakonsko predvideno trajanje študijskega programa, subvencije niso predvidene.
Iz izračuna študijske dobe na univerzi so izvzeta:
A. leta vpisa na posamezna predavanja, v primerih ko:
 ni bilo zahtevano priznanje kreditov, pridobljenih med omenjenimi predavanji
 niso bila prijavljena za doseganje pogojev glede uspeha
B. leta prekinitve univerzitetnega izobraževanja, kot izhaja iz četrtega in petega odstavka 9. člena
ZU 68/2012.
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Pogoji za pridobitev subvencij (4. člen)
1. Vpis
Pogoj vpisa na univerze, konservatorije, višje strokovno-tehniške zavode (I.T.S.) in Akademijo mora biti
izpolnjen v rokih, ki jih določijo posamezne izobraževalne ustanove.
Vlogo je mogoče oddati tudi v primeru, da študent še ni vpisan (člen 6.1), vendar pod pogojem, da se
študent vpiše v predvidenem roku.
DIPLOMANTI - Pogoj je izpolnjen z rednim vpisom v zadnje leto programa v študijskem letu 2020/2021
s pridobitvijo naziva v istem študijskem letu do konca izrednega izpitnega obdobja.
DODATNI SEMESTER – Zahteva je izpolnjena z vpisom v študijsko leto 2021/2022 v prvi letnik po
zaključenem rednem programu v roku, predvidenem za posamezen študijski program.
Štipendij, za diplomante ne bodo mogli koristiti študenti, ki:


bodo diplomirali v izpitnem obdobju v študijskem letu 2020/2021, vendar bodo pridobili naziv
pred 5. oktobrom 2021;



bodo diplomirali v izpitnem obdobju v študijskem letu 2020/2021, vendar bodo v študijskem
letu 2021/2022 študij nadaljevali na drugi univerzi ali konservatoriju zunaj dežele
Furlanije - Julijske krajine (z izjemo podiplomskega izpopolnjevanja).

2. Uspeh
Uspeh se izračuna na podlagi univerzitetnih kreditnih točk (KT), ki so ustrezno evidentirane, ali na
podlagi primerljivega vrednotenja.
Kreditne točke se ne upoštevajo:
-

če so bile pridobljene pred vpisom na študentov dodiplomski program.
V primeru priznavanja kreditov (prepis z druge univerze, prehod na drugi študijski program
ali skrajšanje univerzitetne kariere) je to seštevek vpisnih let glede na študijsko dobo;

-

če izhajajo iz aktov kariere študenta, ki so nastali zaradi diferencialnih izpitov za
izravnavo razlike kreditnih točk iz prejšnjih karier študenta;

-

če izhajajo iz aktov kariere študenta, ki se nanašajo na posamezna predavanja, za
katere priznavanje kreditnih točk, pridobljenih med omenjenimi predavanji, ni bilo
zahtevano ali, tudi če so bile priznane, niso bili prijavljene za namene merjenja uspeha;
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-

če izhajajo iz aktov kariere študenta, ki se nanašajo na neobvezne izobraževalne
dejavnosti;

-

če izhajajo iz modulov večdelnih izpitov oziroma izpitov, ki jih sestavlja več modulov, in
niso ustrezno evidentirane v kariero študenta v sistem Esse3 do zaključka integriranega
izpita.

Študenti, vpisani v prvi letnik
Za študente prvega letnika, ki so upravičeni do štipendije ali druge denarne pomoči, velja pogoj uspeha:
-

ustrezno evidentiranih 20 KT v sistem Esse3, ali v podatkovne baze konservatorijev in
akademije, z datumom uspešno opravljenih izpitov pred 10. avgustom 2022

-

(če so vpisani v študijski program, ki ima samo celoletne izpite) ustrezno evidentiranih 10 KT
v sistem Esse3 z datumom uspešno opravljenih izpitov pred 10. avgustom 2022

Študenti, vpisani v višje letnike
Študenti, vpisani v višje letnike, lahko zaprosijo za subvencije pod pogojem, da izpolnjujejo spodaj
navedene pogoje glede uspeha do 10. avgusta 2021:
Študijsko leto prvega vpisa

20/21

19/20

18/19

17/18

16/17

Letnik študija v š. l. 2020/21

2.

3.

4.

5.

6.

Dodatni
semester

Skupno število kreditov, ki jih je treba pridobiti od leta prvega
vpisa
Triletni dodiplomski študijski program
Visokošolski trienij I. stopnje
(konservatorij)

25 KT

80 KT

-

-

-

135 KT

Magistrski študijski program *
Dvoletni strokovni program II. stopnje
(konservatorij) *

30* KT

-

-

-

-

80* KT

Enoviti magistrski študijski program

25 KT

80 KT

135 KT

190 KT

245 KT

+55** KT

*Za kreditne točke, navedene za magistrski študijski program in dvoletne strokovne programe II. stopnje, se
štejejo samo tiste, ki so jih študenti dosegli v času magistrskega študijskega programa ali v strokovnem
programu.
**Te kreditne točke je treba prišteti točkam zadnjega leta študijskega programa.
Pozor: v primeru opustitve/prehoda/spremembe študijskega programa s priznavanjem kreditnih točk študijska
doba vpliva na pogoj uspeha.

Za študijske programe konservatorijev in akademij se namesto univerzitetnih KT upoštevajo KT
akademije.
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Kreditne točke iz preglednice morajo biti ustrezno evidentirane v sistem Esse3 ali v podatkovne
baze konservatorijev in akademije, z datumom uspešno opravljenih izpitov do 10. avgusta 2021.
Študenti morajo v spletni vlogi na lastno odgovornost prijaviti število pridobljenih kreditnih točk, ki so
ustrezno evidentirane (v sistem Esse3 za univerze ali v podatkovno bazo za konservatorije), in izključiti
kredite, ki niso veljavni za doseganje pogojev uspeha.
Študenti višjih letnikov lahko za doseganje zahtevanih pogojev uspeha uporabijo bonusne kreditne
točke, ki so jih pridobili na podlagi že obiskovanega letnika.
BONUSNE KT:
-

do 5 kreditnih točk za pridobitev subvencij v drugem letniku, če se bonusne točke uporabljajo
prvič;

-

do 12 kreditnih točk za subvencije v tretjem letniku, če se bonusne točke uporabljajo prvič;

-

do 15 kreditnih točk za pridobitev subvencij v preostalih višjih letnikih, če se bonusne točke
uporabljajo prvič.

Za aktiviranje bonusnih točk se zaprosi s spletno vlogo. Bonusne točke se lahko aktivirajo samo
enkrat in se ne seštevajo. Del neuporabljenih bonusnih točk v študijskem letu aktiviranja, se lahko
uporabi v naslednjih študijskih letih.
Agencija ARDiS bo preverila dejanske bonusne kreditne točke in jih bo po uradni dolžnosti dodelila, če
bo potrebno za izpolnitev pogoja uspeha.
Študenti lahko s prijavo v osebno elektronsko mapo preverijo stanje bonusnih kreditnih točk in uvrstitev
na prednostno listo upravičencev do subvencij, za katere so zaprosili v prejšnjih letih.
Študent mora podati izjavo o morebitnem koriščenju bonusnih kreditnih točk med študijem na drugih
univerzah.
Morebitne bonusne kreditne točke, koriščene pred študijskim letom 2021/2022, se ne upoštevajo za
doseganje minimalnih pogojev uspeha iz tega razpisa.

Študenti, vpisani na višje strokovno-tehniške zavode (I.T.S.), doktorske programe
in programe specializacije
Vpisani študenti morajo izpolnjevati pogoje za redni vpis v tekočem študijskem letu.

3. Dohodek in premoženje
Ta pogoj se ugotavlja na podlagi potrdila ISEE (kazalnik ekvivalentnega premoženjskega stanja) za
subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolske izobrazbe, in se nanaša na dohodke
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prosilca iz leta 2019 in na premoženjsko stanje prosilca za leto 2019. Redno potrdilo ISEE ni veljavno,
tudi če se nanaša na študenta prosilca.
Potrdilo ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolske izobrazbe mora vsebovati:
 kazalnik ekvivalentnega premoženjskega stanja (ISEE), ki ne presega 23.626,32 EUR;
 kazalnik ekvivalentnega premoženjskega stanja (ISPE = ISP / lestvica enakovrednosti), ki ne
presega 51.361,58 EUR;
Oba navedena pogoja morata biti izpolnjena istočasno .
Za dokazovanje pogojev o dohodku in premoženju morajo študenti:
a) državljani ali nedržavljani EU, s stalnim prebivališčem v Italiji, z družino, ki ima stalno
prebivališče v Italiji ter ima dohodke in/ali premoženje v Italiji in/ali v tujini, na katerem
koli centru za davčno pomoč (CAF) ali Nacionalnem centru za socialno varnost (INPS) zaprositi
za potrdilo ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolske izobrazbe;
b) državljani ali nedržavljani EU, s stalnim prebivališčem v Italiji, z družino, ki ima stalno
prebivališče v tujini ter z dohodkom in/ali premoženjem v tujini, na katerem koli centru za
davčno pomoč (CAF) ali Nacionalnem centru za socialno varnost (INPS) zaprositi za potrdilo ISEE
za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolske izobrazbe, s katerim dokažejo
dohodek in premoženje v Italiji, in se nato na centru CAFs koncesijo za izdajo državno priznanega
potrdila ISEE za univerzo (Pregled podatkov glede na univerzitetne državno priznane kazalnike);
c) državljani ali nedržavljani EU brez stalnega prebivališča v Italiji, z družino, ki ima stalno
bivališče v tujini, na centru CAF s koncesijo za izdajo državno priznanega potrdila ISEE za
univerzo, pridobiti ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolske izobrazbe
(Pregled podatkov glede na univerzitetne državno priznane kazalnike);
d) s priznanim statusom političnega begunca v Italiji, priložiti potrdilo, ki ga je izdalo Ministrstvo
za notranje zadeve; študenti brez državljanstva morajo priložiti overjeno kopijo dokumentacije,
ki jo je izdalo Civilno sodišče. Če ustvarjajo dohodek in/ali imajo premoženje v Italiji, morajo
študenti na katerem koli centru CAF ali INPS zaprositi za potrdilo ISEE za subvencionirane
storitve iz naslova pravice do visokošolske izobrazbe;
e) iz držav v razvoju (Ministrska uredba št. 62 z dne 6. 5. 2021 Seznam revnih držav z nizko
stopnjo razvoja za študijsko leto 2021/2022” (razen če pride do posodobitev z novimi
ministrskimi uredbami), iz Priloge 2, predložiti oceno ekonomskega stanja na podlagi potrdila
italijanskega predstavništva v izvorni državi, ki potrjuje, da študent nima visokih dohodkov in
visokega družbenega statusa.
Za študente, ki se vpisujejo v prvi letnik, lahko tako potrdilo izdajo italijanske ustanove, ki so
pooblaščene za jamstvo kritja ekonomskih stroškov na podlagi veljavnih določb o pogojih vpisa
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tujih študentov na italijanske univerze; v tem primeru se ustanova obveže, da bo vrnila štipendijo
namesto študenta v primeru odpovedi.
Urniki in naslovi pooblaščenih centrov CAF so objavljeni na spletni strani www.ardiss.fvg.it. Izdaja
dokumentacije je brezplačna.
Študenti morajo do poteka roka za izpolnitev spletne vloge za vsako subvencijo pridobiti zaporedno
številko potrdila ISEE ali vsaj številko enotne nadomestne izjave (DSU).
Študenti iz točk b), c) in e), morajo v spletni vlogi izjaviti, da so pridobili državno priznano potrdilo ISEE
za univerzo v roku za izpolnitev spletne vloge za posamezno subvencijo. Pooblaščeni centri CAF bodo
agenciji ARDiSS posredovali računalniško obdelane podatke.
Študenti, vpisani na doktorski študij (s stalnim prebivališčem v Italiji ali brez), lahko v vlogi za pridobitev
subvencij izberejo drugo sestavo družine v skladu s četrtim odstavkom 8. člena UPV 159/2013 z
nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.
Če je študent pridobil potrdilo ISEE za tekoče leto, namesto potrdila ISEE za subvencionirane storitve
iz naslova pravice do visokošolske izobrazbe, ga mora poslati na naslov: info.trieste@ARDISS.fvg.it in
info.udine@ARDISS.fvg.it v roku, določenem za oddajo spletne vloge za posamezno subvencijo.
Potrdilo ISEE za tekoče leto ima šestmesečno veljavo, zato mora biti potrdilo na dan predložitve vloge
za posamezno subvencijo še vedno veljavno.

Študenti, ki niso odvisni od izvorne družine
Študenti veljajo za neodvisne od izvorne družine, če hkrati izpolnjujejo spodnja pogoja:
1. stalno prebivališče, kot je razvidno iz matičnega registra, ki ni v isti stanovanjski enoti, v kateri
prebiva izvorna družina, in je bilo prijavljeno najmanj dve leti pred datumom oddaje prve vloge
za vpis v kateri koli študijski program, in sicer v stanovanjski enoti, ki ni v lasti nobenega
družinskega člana izvorne družine;
2. ustrezno dohodkovno sposobnost, ki jo sestavljajo dohodki iz zaposlitve ali podobni dohodki,
ki so evidentirani pri davčni upravi, in sicer najmanj 6.500,00 EUR letno, vsaj zadnji dve leti, in
sicer za enoosebno družino.
V tem primeru lahko študenti predložijo potrdilo ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do
visokošolske izobrazbe kot samostojna družina.

Invalidni študenti
V razpisu so predvidene olajšave za invalidne študente z invalidnostjo enako ali večjo od 66 %.
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Postopek oddaje spletne vloge (6. člen)
Študenti, ki izpolnjujejo pogoje, morajo izpolniti spletno vlogo (na spletišču www.ardiss.fvg.it) in jo
poslati do 13. ure (italijanski poletni čas / GMT + 2 / UTC + 2 / CEST) predvidenega roka za oddajo.
Elektronski sistem evidentira točen datum in čas pošiljanja vloge.
PRIJAVNI PODATKI ZA DOSTOP DO SPLETNE VLOGE NA ARDISOVEM SPLETIŠČU
Študenti s stalnim prebivališčem v Italiji se morajo prijaviti z javnim sistemom digitalne identitete
(SPID) (glej www.spid.gov.it) ali z elektronsko osebno izkaznico (CIE).
Študenti, ki niso iz Italije, in imajo samo osebni dokument, izdan v izvorni državi, in nimajo stalnega
prebivališča v Italiji, ter mladoletni študenti (iz Italije in tujine) se morajo prijaviti po naslednjem
postopku:
 za sedež ARDIS v Trstu se študenti, ki se vpisujejo na Univerzo v Trstu, registrirajo na
spletni strani Esse3 (prijavni podatki postanejo aktivni v 24. urah po registraciji, v
nasprotnem primeru naj se študenti obrnejo na sedež ARDiSS v Trstu) oziroma študenti, ki se
vpisujejo na konservatorij ali višji strokovno-tehnični zavod, se registrirajo na spletni strani
ARDIS.
 za sedež ARDiSS v Vidmu se študenti, ki še niso vpisani na univerzo, ali so vpisani na
konservatorij, akademijo ali višji strokovno-tehnični zavod, registrirajo na spletni strani
ARDiS) oziroma če so že vpisani na videmski univerzi, uporabijo prijavne podatke
(id. številko študenta in geslo), ki jih je dodelila univerza.
Spletna vloga je ena sama: študenti, ki nameravajo zaprositi za več različnih subvencij, vlogo izpolnijo
le enkrat in navedejo vse subvencije, ki bi jih radi pridobili. Spletna vloga za pridobitev več subvencij
mora biti oddana do prvega roka, določenega glede na posamezno vrsto subvencij.
Za izpolnitev spletne vloge morajo študenti po vstopu v osebni razdelek:
1. vstaviti (ali spremeniti) osebne podatke in naložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. vstaviti (ali spremeniti) podatke v zvezi z vpisom, uspehom in ekonomskim stanjem;
3. izbrati zahtevane subvencije;
4. preveriti vnesene podatke v osnutku spletne vloge, ki se lahko ureja, dokler ne bo vloga poslana;
5. poslati spletno vlogo z ukazom "pošlji", potem ko so v povzetku vloge pregledali vse vnesene
podatke; šele po pošiljanju postanejo podatki dokončni.

Študenti, ki niso državljani EU – dodatna dokumentacija
Študenti, ki niso državljani EU, morajo:
 imeti ali zahtevati izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje;
 v predvidenem roku spletni vlogi priložiti potrdilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje zadeve,
v kolikor imajo priznan status političnega begunca v Italiji;
 v predvidenem roku spletni vlogi priložiti avtentično kopijo dokumentacije, ki jo je izdalo Civilno
sodišče, če so brez državljanstva;
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 v predvidenem roku spletni vlogi priložiti potrdilo, ki ga izda italijansko predstavništvo v izvorni
državi, da študent nima visokih dohodkov in visokega socialnega statusa, če je državljan ene
izmed držav v razvoju (navedene v Prilogi 2).
Vsi podatki, ki jih vpišejo študenti, se obravnavajo kot izjave v skladu z UPR 445/2000, zato so študenti
odgovorni za njihovo resničnost in popolnost.
Zanesljivost in pravilnost oddaje spletne vloge sta potrjeni šele po prejemu potrditvenega e-sporočila,
ki ga sistem samodejno ustvari.
Vloga ni veljavna, če:
-

je poslana po predvidenem roku za oddajo vlog;

-

je poslana na način, ki ni predviden v tej objavi.

Študenti, ki še niso vpisani
Študenti, ki še niso vpisani, morajo oddati spletno vlogo s pridržkom vpisa v roku, predvidenem v javnem
razpisu .
Študent se mora v vsakem primeru vpisati v rokih, ki jih določijo posamezne ustanove (univerze,
konservatoriji, višji strokovno-tehnični zavodi ...).

Diplomanti dodiplomskega študija, ki se vpisujejo v prvi letnik magistrskega
študija
Diplomanti, ki opravijo diplomski izpit na dodiplomskem študijskem programu do konca zadnjega
izpitnega obdobja v študijskem letu 2020/2021 in se v študijskem letu 2021/2022 vpisujejo v prvi letnik
magistrskega študija, morajo v rokih, ki jih je določila univerza, obvezno izpolniti vlogo za subvencije
kot študenti prvega letnika.

Odvzem odobrene subvencije je previden v naslednjih primerih:


neizpolnjevanje pogoja uspeha za upravičence - študente prvega letnika;



študijska doba presega obdobje upravičenosti do subvencij;



stopnja izobrazbe je enaka ali višja, tudi če je pridobljena v tujini;



prepis na drugo univerzo oziroma opustitev študija v študijskem letu 2021/2022 pred 1. julijem
2022;



navajanje neresničnih podatkov;



študent se za zadevno študijsko leto ni vpisal v rokih, ki jih določijo univerze, konservatoriji,
višje-strokovne šole ali akademija;
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vpis na programe specializacij za obdobje, ki presega predviden študijski čas za posamezne
smeri, z izjemo tistih na medicinskem področju, ki jih ureja veljavna zakonodaja s področja;



vpis na doktorski študij za obdobje, ki presega predviden študijski čas za posamezne smeri, brez
štipendije iz MU št. 224 30. 4. 1999;



vpis na višje strokovno-tehnične zavode (I.T.S.) za obdobje, ki presega predviden študijski čas za
posamezne smeri;



spletna vloga za subvencije ni bila zaključena oziroma oddana v predvidenem roku, na ustrezen
način in po predvidenem postopku.



prejemanje druge štipendije, ki presega 1.500,00 EUR (glej 23. člen tega razpisa), samo za
študente, ki jim je dodeljena štipendija.

Da ne pride do odvzema pravice, morajo študenti iz zgornjih primerov slednje nemudoma sporočiti
agenciji ARDIS ter se odpovedati dodeljeni subvenciji in/ali vrniti denarno pomoč, ki so jo neupravičeno
prejeli, oziroma plačati strošek za koriščeno storitev.

Status študenta: iz kraja izobraževanja, vozači in zunaj kraja
izobraževanja (15. člen)
Štipendija je odvisna od občine stalnega prebivališča in od oddaljenosti od sedeža izvajanja študijskega
programa. Status štipendistov se za izračun zneska štipendije delijo na študente iz kraja izobraževanja,
vozače ali študente zunaj kraja izobraževanja.
Študenti, državljani EU Za namene tega razpisa je status študentov iz kraja izobraževanja, vozačev ali
študentov zunaj kraja izobraževanja opredeljen v Prilogi 1. Da bi bili študenti upravičeni do štipendije za
študente zunaj kraja izobraževanja, se upoštevajo določbe člena 15.3.
Študenti, ki niso državljani EU Študenti, ki niso državljani EU, so obravnavani kot študenti zunaj kraja
izobraževanja, ne glede na njihovo stalno prebivališče v Italiji. Izjema so tisti študenti, katerih družina
prebiva v Italiji, ali tuji študenti, ki v Italiji tvorijo samostojno in novo družino v primerjavi z izvorno
družino: v teh primerih se upošteva stalno prebivališče v Italiji. Za priznavanje statusa študenta zunaj
kraja izobraževanja se upoštevajo določbe člena 15.3.

Status študenta zunaj kraja izobraževanja (člen15.3)
Študente, ki se nastanijo v bližini univerze (tj. v občinah, ki spadajo v območje sedeža izvajanja
programa), se šteje za študente »zunaj kraja izobraževanja« in proti plačilu uporabljajo:
A. nastanitvene objekte ARDIS za najdaljše dodeljeno obdobje
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B. nastanitve pri zasebnikih ali zavodih za obdobje, ki presega 10 mesecev (med
1. septembrom 2021 in 31. avgustom 2022).
Meja 10 mesecev se zmanjša na:


6 mesecev za diplomante, ki so nastanjeni v študentskih domovih ARDiSS in redno
obiskujejo zadnji letnik dodiplomskega študija ter nameravajo opravljati diplomski izpit do
konca zadnjega izpitnega obdobja, predvidenega za študijsko leto 2020/2021;



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

Spletna izjava za nastanitev obsega: uporabo nastanitve proti plačilu, naslov, mesečno najemnino,
trajanje pogodbe, rok in podrobnosti o registraciji preko Agencije za javne prihodke (Agenzia delle
Entrate) do 22. 10. 2021.
Spletno izjavo za nastanitev lahko izpolnite kot sledi:


v posebnem delu spletne vloge med samim izpolnjevanjem



v posebnem spletnem razdelku, ki je namenjen pošiljanju podatkov o najemni pogodbi, na
spletni strani www.ardis.fvg.it, do 22. oktobra 2021.

Pošiljanje izjave v zvezi z nastanitvijo z najemnino za študente, katerim je v študijskem letu 2021/2022
dodeljena nastanitev v objektih ARDiSS, ni potrebna.

Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah, za katere se šteje, da so zunaj kraja izobraževanja, ali
študenti, ki niso državljani EU, in do oktobra 2020 do 13.00 ne oddajo spletne izjave za nastanitev
oziroma če je njihova izjava nepopolna, lahko koristijo štipendijo, ki je predvidena za študente
»vozače«.

Značilnosti pogodbe
Pogodba mora biti:


najemna pogodba, pravilno podpisana in registrirana do 19. oktobra 2021;



naslovljena ali poslana v vednost študentu ali družinskemu članu;



povezana z nepremičnino, ki ni v lasti družinskega člana študenta, ki se prijavlja za štipendijo;



z mesečno najemnino najmanj 120,00 EUR brez stroškov dobave storitev (npr. voda, elektrika,
plin, telefon ...).
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Študenti s prijavljenim naslovom v javnih ali zasebnih zavodih in v študentskih domovih morajo v
predvidenem roku oddati spletno izjavo in imeti veljavno potrdilo, ki se nanaša na plačilo najemnine za
bivanje v kraju izvajanja univerzitetnega programa.

Študenti, ki se udeležujejo programov mednarodne mobilnosti (člen 15.3.3)
Študenti, ki v študijskem letu 2021/2022 sodelujejo v programu mednarodne mobilnosti, se štejejo za
študente zunaj kraja izobraževanja, če:
A. dokažejo, da so 10 mesecev plačevali najemnino v javnih ali zasebnih nastanitvenih objektih na
tuji univerzi.
Ti študenti morajo prijaviti svoje sodelovanje v programu mobilnosti v ustreznem razdelku
spletne vloge in priložiti pogodbo (ali drug dokument, ki potrjuje plačevanje najemnine), iz
katerega je razvidno, da v okviru tuje univerze plačujejo najemnino za bivanje. Ta dokument
mora biti naslovljen ali poslan v vednost študentu in njegovo trajanje mora sovpadati s
celotnim trajanjem mobilnosti.
B. dokažejo, da so 10 mesecev plačevali najemnino v javnih ali zasebnih nastanitvenih objektih na
tuji univerzi ali na univerzi v Italiji, kjer obiskujejo visokošolski program.
Če mobilnost traja manj kot 10 mesecev, mora študent, da bi mu priznali status študenta zunaj
kraja izobraževanja, poslati tudi kopijo ustrezno registrirane najemne pogodbe z najemnino na
tuji univerzi kot tudi na univerzi v Italiji. Kar zadeva pogodbo, podpisano v Italiji, veljajo določbe
člena 15.3.
Samo študenti, ki se udeležijo programa mednarodne mobilnosti za obdobje 10 mesecev in za enako
obdobje plačujejo najemnino pri univerzi gostiteljici, se pri podelitvi štipendije obravnavajo kot študenti
zunaj kraja izobraževanja, ne glede na njihovo stalno prebivališče v Italiji.

Dodelitev štipendij iz rezerviranih sredstev (19. člen)
Število podeljenih štipendij se določa na podlagi:


prihodkov od deželne pristojbine za pravico do visokošolskega izobraževanja v skladu s
37. členom DZ št. 21 z dne 14. 11. 2014



prihodkov od dopolnilnega intervencijskega sklada v skladu z 18. členom, IV. poglavja Zakonske
uredbe št. 68 z dne 29. 3. 2012,



prihodkov od deželnega dopolnilnega intervencijskega sklada



lastnih sredstev iz proračuna ARDiS.

Sredstva, ki so na voljo za štipendije, bodo dodeljena ob upoštevanju naslednjih rezerviranih sredstev:
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-

2 % invalidnim študentom s priznano invalidnostjo, enako ali višjo od 66 %;

-

6 % za študente, ki niso državljani EU;

Po zagotovitvi omenjenih rezerviranih sredstev bodo štipendije podeljene vsem študentom, ki so ali niso
državljani EU, in so uvrščeni na prednostni listi za višje letnike vpisa od prvega.
Podelitev štipendij se nadaljuje z izbiranjem kandidatov po prednostni listi študentov iz EU, ki so vpisani
v prvi letnik, in nato po prednostni listi študentov, ki niso državljani EU, vpisanih v prvi letnik študijskega
programa.
Če finančna sredstva ne zadostujejo za popolno kritje potreb iz prednostnih list, se sredstva dodelijo
sorazmerno študentom, ki izpolnjujejo pogoje za vsako lokalno izpostavo ARDISS.

NASTANITVENE KAPACITETE
Razpisana nastanitvena mesta za izpostavo v Trstu (člen 26.1)
Skladno s predpisi za preprečevanje okužbe s covidom-19 so na voljo enoposteljne ali dvoposteljne
sobe za eno osebo, z zasebno ali skupno kopalnico. Razpoložljive nastanitvene kapacitete se torej na
novo ocenijo na 480 mest, ki se delijo kot sledi:
434 mest v študentskem domu v Trstu
(56 v stavbi E1, 179 v stavbi E3, 117 v stavbi E4 in 82 v stavbi v ulici Gaspare Gozzi);
41 mest v študentskem domu v Gorici (Palača De Bassa);
5 mest v študentskem domu v Pordenonu,

Nastanitvene kapacitete za izpostavo v Vidmu (člen 26.2)
Skladno s predpisi za preprečevanje okužbe s covidom-19 so na voljo enoposteljne ali dvoposteljne
sobe za eno osebo, z zasebno ali skupno kopalnico. Razpoložljive nastanitvene kapacitete se torej na
novo ocenijo na 505 mest, ki se delijo kot sledi:
260 mest v študentskem domu v Vidmu – Drevored Ungheria;
Zaradi obnovitvenih gradbenih del na nastanitvenih objektih se študentom omogoča bivanje v objektih
s koncesijo oziroma se dodelijo sredstva študentom, ki se bodo odločili za nastanitev z najemno
pogodbo proti plačilu za obdobje najmanj 10 mesecev na območju, kjer ima sedež univerza (glej
člen 26.2.1)
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101 mesto v novem študentskem domu v Vidmu, Polo scientifico dei Rizzi;
40 mest v študentskem domu v Gorici (Palača De Bassa);
62 mest v študentskem domu v Pordenonu (od katerih je 8 mest rezerviranih za Univerzitetni konzorcij
iz Pordenona);
42 mest v študentskem domu v Huminu

Posebni pogoj (27. člen)
Študenti, ki želijo zaprositi za bivanje v študentskih domovih ARDIS, morajo poleg izpolnjevanja pogojev
glede vpisa, uspeha, dohodka in družinskega premoženja, kot je določeno v splošnih pravilih, imeti
stalno prebivališče v eni od občin, ki so zunaj območja kraja izvajanja študijskega programa,
skladno z določbami 15. člena tega razpisa in Priloge 1.
Invalidni študenti z invalidnostjo, ki je enaka ali višja od 66 %, se lahko prijavijo za subvencionirano
bivanje pod pogojem, da nimajo stalnega prebivališča v občini, kjer se izvaja študijski program.

PREDNOSTNA LISTA – Študenti, vpisani v prvi letnik (člen 30.2)
Informativna prednostna lista nastanitvenih mest za študente, ki so vpisani v prvi letnik vseh študijskih
programov, bo objavljena na spletni strani www.ardiss.fvg.it predvidoma do 14. septembra 2021.
Prednostna lista bo pripravljena za vsako univerzo po padajočem vrstnem redu točk:
-

za študente, državljane 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 invalidne študente, ki so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa.

Študentu je dodeljeno mesto za študijsko leto 2021/2022 od datuma sprejema, določenega v tem
razpisu, do 31. julija 2022 (študenti se morajo iz nastanitve izseliti najkasneje do 1. avgusta 2021 do 9.00
ure), izjema so božični prazniki.
Študenti, katerim je bilo dodeljeno mesto, morajo spoštovati Enotni pravilnik študentskih domov in
Pravilnik o uporabi skupnih prostorov, ki sta objavljena na spletni strani www.ardiss.fvg.it.

PREDNOSTNA LISTA – Študenti, vpisani v višje letnike (člen 30.1)
Informativna prednostna lista nastanitvenih mest za študente, ki so vpisani v višje letnike vseh
študijskih programov, bo objavljena na spletni strani www.ardiss.fvg.it predvidoma do
11. avgusta 2021.
Prednostna lista bo pripravljena za vsako univerzo po padajočem vrstnem redu točk:
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-

za študente, vpisane v višje letnike vseh študijskih programov, vključno s študenti, ki so vpisani
na konservatorij in akademijo za likovno umetnost (sedež v Vidmu);

-

za študente, ki so vpisani v programe specializacij, z izjemo tistih na medicinskem področju v
skladu z ZU 368/1999;

-

za študente, vpisane na doktorski študij, ki ne prejemajo štipendije iz Ministrske uredbe št. 224
z dne 30. 4. 1999;

-

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

-

za invalidne študente.

SPREJEM V NASTANITEV
ARDIS bo študente pozval, da pridejo v dodeljeni nastanitveni objekt na različne dneve,
določene v časovnici sprejema. Časovnica bo objavljena v elektronski mapi študenta.
Študenti, ki so upravičeni do nastanitvenega mesta na podlagi končne prednostne liste, se bodo morali
zglasiti v študentskem domu na dan, določen za sprejem.
Časovnica sprejema in morebitne spremembe datumov zaradi organizacijskih razlogov bodo
pravočasno objavljene na spletni strani www.ARDISS.fvg.it ter v elektronski mapi študenta.
Študenti, ki so na prednostni listi označeni kot upravičenci, morajo na dan sprejema v nastanitev s
seboj prinesti vso potrebno dokumentacijo, in sicer:
-

čitljivo kopijo veljavnega osebnega dokumenta (s seboj morajo imeti tudi izvirnik); študent, ki
ni državljan EU, mora s seboj imeti potni list;

-

fotografijo za osebni dokument;

-

potrdilo o plačilu varščine, razen tistih študentov, ki so varščino že plačali v preteklih študijskih
letih in jim ni bila povrnjena;

-

ustrezno dokumentacijo, ki potrjuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev in pogojev, ki jih
predvidevajo zdravstveni predpisi v zvezi s covidom-19, ki so v veljavi v trenutku sprejema v
nastanitveni objekt, kot je na primer potrdilo o zaključeni samoizolaciji, če je slednja predvidena.

Vsak upravičenec ob sprejemu v nastanitev podpiše dokument o prevzemu (mesta) nastanitve.
Študenti, ki zaradi kakršnega koli razloga na predviden datum ne morejo biti prisotni za prevzem
nastanitve, morajo na način, naveden v obvestilu o dodelitvi mesta, na naslov
alloggi.trieste@ARDISS.fvg.it ali alloggi.udine@ardis.fvg.it glede na referenčno izpostavo, poslati
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obrazec za kasnejšo vselitev, ki je na voljo na spletni strani ARDiS, in mu priložiti potrdilo o plačilu
varščine.
Študenti, ki jim je bila dodeljena nastanitev za študijsko leto 2021/2022 se bodo morali v primeru, da
jim je bilo mesto dodeljeno na podlagi obrazca za kasnejšo vselitev, razen v primeru višje sile,
zglasiti pri oskrbniku študentskega doma v 1 mesecu od datuma, predvidenega za sprejem. Takrat bodo
podpisali dokument o prevzemu nastanitve in ustrezno dokumentacijo, sicer bodo izgubili pravico do
subvencije in celotni znesek ali del varščine, namenjene plačilu najemnine za prvi mesec. V primeru
zadržkov je treba nemudoma seznaniti referenčno izpostavo ARDIS: alloggi.trieste@ardis.fvg.it ali
alloggi.udine@ardis.fvg.it.
V primeru kasnejšega sprejema v nastanitveni dom Residenza dei Rizzi se mora študent za datum
vselitve dogovoriti s pisarno ARDIS glede na razpoložljivost pisarne.
Študentom, ki se na dogovorjeni dan za prevzem nastanitve ne bodo zglasili na mestu prevzema,
oziroma ki ne bodo oddali obrazca za kasnejšo vselitev s potrdilom plačila varščine, z izjemo tistih
študentov, ki so varščino že plačali v preteklih študijskih letih in jim še ni bila povrnjena, vsaj dva dni pred
predvidenim rokom za sprejem, se jim bo odvzela pravica do mesta nastanitve.

SPLOŠNE DOLOČBE
ŠTUDENTSKA MENZA
1.1 Možnost dostopa
Dostop do organiizirane prehrane je omogočena imetnikom:


študentske kartice - student card, ki jo izda tajništvo Univerze za študente, vpisane na
univerzo.



kartice ARDIS za vpisane na konservatorije, zavod Sissa, akademijo za likovno umetnost in na
višje strokovno-tehniške zavode (ITS). Postopki pridobitve kartic so opisane na spletni strani
ARDiS v razdelku o prehrani (Ristorazione).
V nekaterih restavracijah in okrepčevalnicah je možna raba aplikacije "bookAmeal", s katero je
obroke mogoče rezervirati in vnaprej plačati. Aplikacija nadomešča kartice le v omenjenih
dejavnostih. Seznam vseh restavracij in okrepčevalnic, kjer je raba aplikacije "bookAmeal"
mogoča, bo objavljena na spletni strani ARDiS v razdelku o prehrani (Ristorazione).
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Študenti, vpisani na konservatorije, višje strokovno-tehnične zavode (ITS), akademijo za likovno
umetnost in zavod SISSA, se za izdajo kartice lahko prijavijo preko spletnih storitev agencije ARDiS
in izpolnijo del z osebnimi podatki.

1.1 Cenik
Vsak študent ima pravico do enega obroka za kosilo in enega za večerjo.
ARDISS vsem študentom samodejno dodeli ceno obroka osnovne stopnje, in sicer 4,80 EUR.
SUBVENCIONIRANA PREHRANA
Študenti, vpisani na univerze, konservatorije, višje strokovno-tehnične zavode (ITS), akademijo in zavod
SISSA, lahko pošljejo spletno vlogo do 30. junija 2022 in zaprosijo za “subvencionirano prehrano”. V
spletni vlogi je treba navesti podatke o veljavnem potrdilu ISEE za subvencionirane storitve iz naslova
pravice do visokošolske izobrazbe, ki se nanaša nanje.
obrazec ISEEU 2021 - za spletne vloge, izpolnjene od julija do decembra 2021
obrazec ISEEU 2022 - za spletne vloge, izpolnjene od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
Študenti, vpisani na doktorski študij (s stalnim prebivališčem v Italiji ali brez), lahko v vlogi za subvencije
izberejo drugo sestavo družine v skladu s četrtim odstavkom 8. člena UPV 159/2013 z nadaljnjimi
spremembami in dopolnitvami.
Študenti, vpisani na univerze, konservatorije, višje strokovno-tehnične zavode (ITS), akademijo in zavod
SISSA, lahko izkoristijo neposredno pridobivanje podatkov ISEE iz obstoječih podatkovnih baz teh
ustanov, vendar brez zagotovitve takojšnje posodobitve cene.
Po potrditvi spletne vloge za »znižano ceno prehrane« bodo v rabi naslednje cene:
Stopnja

Kazalnik

Cena

1

ISEE ne presega 23.626,32 EUR in
ISPE ne presega 51.361,58 EUR

2,15 EUR

2
3

ISEE znaša med 23.626,33 EUR in 30.000,00 EUR in
3,70 EUR
ISPE med 51.361,59 EUR in 60.000,00 EUR
ISEE presega 30.000,00 EUR in
ISPE presega 60.000,00 EUR

4,80 EUR

Opomba: v glavni menzi Univerze v Trstu je na voljo tudi zajtrk. Odobrene cene bodo objavljene na spletni strani
www.ardis.fvg.it.
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Cene iz preglednice se nanašajo na celoten obrok. Polovični obrok je na voljo za vse dohodkovne
stopnje in je mogoč le v nekaterih menzah. Odobrene cene bodo objavljene na spletni strani
www.ardis.fvg.it.
Znižana cena za š. l. 2021/2022 bo veljala od 1. januarja 2022 do 31. 12. 2022. Izjeme so študenti,
vpisani v prvi letnik, za katere bo znižana cena začela veljati 35 dni od datuma vloge.
Študentom, ki izpolnjujejo pogoje za štipendijo, pripada znižana cena za obroke v menzi v znesku
2,15 EUR.
Študenti s posebnimi potrebami v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona št. 104 z dne 5. 2. 1992
ali študenti z invalidnostjo, ki je enaka ali višja od 66 %, so oproščeni plačila deželne pristojbine za
pravico do visokošolskega izobraževanja in jim pripada znižana cena za obroke v menzi v znesku
2,15 EUR.
Študenti, ki že imajo eno diplomo in se vpišejo v dodiplomski program enake ali nižje stopnje,
plačujejo obroke v menzi po ceni tretje stopnje, in sicer 4,80 EUR.
Enaka cena, tj. 4,80 EUR, je predvidena za obroke v študentski menzi tudi za študente prvih treh letnikov
enovitega magistrskega programa, ki so že pridobili diplomo prve stopnje.
Študenti s posebnimi potrebami v skladu s prvim odstavkom 3. člena Zakona št. 104 z dne 5. 2. 1992 ali
študenti z invalidnostjo, enako ali višjo od 66 %, ki so oproščeni plačila deželne pristojbine za pravico do
visokošolskega izobraževanja, jim vedno pripada cena za obroke v menzi v znesku 2,15 EUR.
Za gostujoče študente iz programov mednarodne mobilnosti in za študente, ki prihajajo iz tujine in
obiskujejo intenzivne tečaje italijanskega jezika, je cena določena v znesku 5,00 EUR.
Spodaj navedeni uporabniki menze plačajo ceno, ki zagotavlja kritje stroškov obroka:
 študenti, katerih vpisni postopek še ni zaključen;
 študenti, ki obiskujejo posamezna predavanja;
 študenti, ki so vpisani v izobraževalne programe za 24 KT v skladu z MU 616/2017 za izvajanje
Zakonske uredbe št. 59 z dne 13. 4. 2017 (poklicno usposabljanje za poučevanje);
 pedagoško in nepedagoško osebje Univerze v Trstu in Vidmu;
 osebje agencije ARDIS in osebje deželne uprave ter drugih deželnih ustanov;
 udeleženci posvetov, seminarjev in študijskih dejavnosti, podiplomskih izpopolnjevanj, ki ne
plačujejo deželne pristojbine za pravico do visokošolskega izobraževanja;
 drugi prejemniki subvencij iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja v skladu z drugim
odstavkom 4. člena DZ 21/2014;
 morebitni drugi uporabniki, s pooblastilom agencije ARDIS.
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Uradna oseba za vodenje postopka:
Patrizia Pavatti

Kontaktni podatki - Trst
Informacijska pisarna
Ulica Monte Valerio 3, 34127 Trst
info.trieste@ardis.fvg.it
Tel: 040 3595205
Faks: 040 3595352
Urnik telefonske službe za informacije:
od ponedeljka do petka, od 09.30 do -12.00 ure

Druge koristne povezave
Služba
Štipendije
Subvencije za bivanje
Prispevki za mednarodno mobilnost
Povračilo deželne pristojbine

Telefon

info.trieste@ardis.fvg.it

040 3595205

Nastanitvene kapacitete na območju
univerz v Trstu in Gorici.

alloggi.trieste@ardis.fvg.it

040 3595302/213

Prehrana in izdaja kartic za menzo

ristorazione.trieste@ardis.fvg.it

040 3595357/207

Tehnična in IT pomoč

assistenza.informatica@ardis.fvg.it
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Kontaktni podatki - Videm
Informacijska pisarna
Drevored Ungheria 39/b, 33100 Videm
info.udine@ardis.fvg.it
Tel: 0432 245772
Faks: 0432 245777
Urnik telefonske službe za informacije:
od ponedeljka do petka, od 09.30 do 12.00 ure

Druge koristne povezave
Služba

Telefon

Štipendije
Subvencije za bivanje
Prispevki za mednarodno mobilnost
Povračilo deželne pristojbine

info.udine@ardis.fvg.it

0432 245772

Nastanitev v Vidmu

alloggi.udine@ardis.fvg.it

0432 245714

Nastanitev v Pordenonu, Gorici, Huminu

alloggi.udine@ardis.fvg.it

0432 245715
0432 245716

Prehrana in izdaja kartic za menzo

info.udine@ardis.fvg.it

0432 245717

Tehnična in IT pomoč

assistenza.informatica@ardis.fvg.it
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Obdelava osebnih podatkov v skladu z Uredbo EU 2016/679
(12. člen)
Upravljavec obdelave osebnih podatkov:
Regionalna agencija za pravico do visokošolskega izobraževanja - ARDiSS, ki jo zastopa generalni
direktor (tel. +39 040 3595326/328 e-pošta: direzione@ARDISS.fvg.it, PEC (certificirana elektronska
pošta): ardis@certregione.fvg.it).
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (RPD):
Mauro Vigini, - Trg Unità d’Italia 1 – Trst - tel. +39 040 3773707 - e-pošta: direzione@ardis.fvg.it PEC: ardis@certregione.fvg.it
Odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov:
Insiel S.p.A. – ul. sv. Frančiščka 43 - Trst – tel. +39 040 3737111 – e-mail: privacy@insiel.it
Podizvajalec obdelave osebnih podatkov (imenuje ga Insiel S.p.A.):
In4matic, ulica Breventano 12 Pavia (PV)- 27100.
Posameznik ima pravico dostopa do lastnih podatkov, popravka ali izbrisa, nasprotovanja njihovi
obdelavi ali zahteve omejitve obdelave in njihove prenosljivosti.
Posameznik ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov.
Posameznik lahko kadar koli uveljavlja svoje pravice tako, da pošlje upravljavcu osebnih podatkov:
 e-sporočilo na naslov direzione@ardis.fvg.it
 sporočilo po varni elektronski pošti (PEC) na naslov ardis@certregione.fvg.it
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