Š. L. 2022/2023

Enotni javni razpis za dodelitev deželnih
ugodnosti:

 Štipendije
 Nastanitvene kapacitete
 Prispevki za nastanitev – v Portogruaru, Bocnu,
Coneglianu in Veroni
 Prispevki za mednarodno mobilnost
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Projekt v okviru Državnega načrta za okrevanje in odpornost (PNRR) financira Evropska unija prek
instrumenta Next Generation EU, in sicer z investicijo 1.7 »Štipendije za univerzitetni študij«, ki
spada v sklop prve komponente četrtega razvojnega področja.

ROKI ZA ODDAJO VLOG
Za dodelitev ugodnosti lahko zaprosite tako, da izpolnite spletno vlogo, ki je na voljo v razdelku
spletnih storitev na spletišču www.ardis.fvg.it in jo skladno z načini iz 6. člena pošljete do 13.00 (po
italijanskem poletnem času/GMT+2/UTC+2/CEST) v roku, ki je naveden v preglednici.
Rok za oddajo spletne vloge je prekluziven, zato bodo naknadno izpolnjene vloge izključene iz
postopka.
ARDISS-ov elektronski sistem spletnih storitev evidentira točen datum in čas oddaje vloge.
Izpolnitev spletne
vloge

Objava informativnega
prednostnega seznama
(informativni datum)

Višji letniki

1. avgust 2022

10. avgust 2022

Študenti, vpisani v prvi letnik

30. avgust 2022

14. september 2022

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

13. september 2022

26. september 2022

Štipendije

28. september 2022

31. oktober 2022

Prispevki za nastanitev
(v Portogruaru, Bocnu, Coneglianu in Veroni)

28. september 2022

3. februar 2023

6. april 2023

11. maj 2023

Posredovanje podatkov o najemni pogodbi proti
plačilu

18. oktober 2022

-

Vloga za znižanje šolnine – sedež v Vidmu

5. oktober 2022

-

Ugodnost

Nastanitvene
kapacitete

Prispevki za mednarodno mobilnost
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Razpisane ugodnosti (1. člen)
ARDISS razpisuje naslednje ugodnosti:





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

Prejemniki ugodnosti (2. člen)
Ugodnosti so namenjene:
 študentom Univerze v Trstu in v Vidmu, ki so v študijskem letu 2022/2023 vpisani v:
 dodiplomske študijske programe;
 magistrske študijske programe;
 enovite magistrske študijske programe;
 programe specializacij, razen tistih s področja medicine, ki jih urejajo veljavni področni
predpisi;
 doktorski študij, če ne prejemajo štipendije iz Ministrske uredbe št. 242 z dne
30. 4. 1999;
 študentom Glasbenega konservatorija G. Tartini v Trstu in Glasbenega konservatorija J.
Tomadini v Vidmu, ki so v študijskem letu 2022/2023 vpisani v:
 visokošolske triletne programe I. stopnje,
 dvoletne strokovne programe II. stopnje;
 študentom, vpisanim v š. l. 2022/2023 v akademske programe prve stopnje smeri
»Industrijsko grafično oblikovanje«, »Slikarstvo« ter »Oblikovanje in arhitektura notranje
opreme« na Akademiji za likovno umetnost G. B. Tiepolo v Vidmu;
 absolventom, ki so v študijskem letu 2021/2022 redno vpisani v zadnji letnik študija in naziv
izobrazbe pridobijo v izpitnem obdobju istega študijskega leta po 28. septembru 2022.
Ugodnosti iz tega razpisa niso predvidene za študente, ki obiskujejo posamezne predmete oz.
izobraževalne programe, ki omogočajo udeležbo na natečajih za poučevanje oziroma vpis na programe
izpopolnjevanja, programe specializacije za podporni pouk, namenjen učencem in dijakom s posebnimi
potrebami, ter podiplomsko izpopolnjevanje.

Trajanje upravičenosti do ugodnosti (3. člen)
Razpisane ugodnosti se dodelijo za pridobitev naziva izobrazbe, ki se na vsaki posamezni
študijski stopnji doseže prvič.
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Študijska doba na univerzi teče od leta prvega vpisa v univerzitetni sistem, pri čemer se ne upoštevajo
prepisi v druge programe, razen za študente z najmanj 66-odstotno priznano invalidnostjo, ki pa lahko
študij opustijo največ trikrat.
Študijska doba na univerzi se lahko ponovno šteje od začetka samo enkrat, in sicer v primeru:
 nepreklicne opustitve študija v prvem letniku brez priznanja izpitov;
 vpisa v programe z omejenim vpisom po prepisu v drugi študijski program, opustitvi študija ali
prepisu z druge univerze, do katerega je prišlo ob koncu prvega letnika programa.
Za izračun študijske dobe na univerzi se štejejo leta vpisa v programe podiplomskega izpopolnjevanja
(master), za katere se zahteva priznavanje kreditnih točk.
Študenti lahko ugodnosti koristijo do prvega letnika po zaključenem rednem programu (dodatni
semester). Znesek štipendije za dodatni semester se razpolovi.
Študenti, vpisani v programe specializacij, z izjemo programov na medicinskem področju, ki jih urejajo
veljavni področni predpisi, in študenti doktorskih programov, ki niso upravičeni do štipendije iz
Ministrske uredbe št. 224 z dne 30. 4. 1999, lahko zaprosijo za ugodnosti za obdobje, predvideno za
posamezne študijske programe, in sicer od študijskega leta prvega vpisa. Za študijska leta, ki
presegajo zakonsko predvideno trajanje študijskega programa, se ugodnosti ne priznajo.
Študentom z diplomo prve stopnje po programu »Medjezikovno sporazumevanje v pravnih poklicih« in po
programu »Pravo na področju podjetij in institucij«, ki se vpišejo na enoviti magistrski študijski program smeri
pravo s skrajšanim trajanjem, se od študijske dobe na univerzi odšteje eno leto.

Iz izračuna študijske dobe na univerzi so izvzeta leta vpisa na posamezne predmete, za katere se ni
zahtevalo priznanje kreditnih točk, pridobljenih pri teh predmetih, oziroma niso bili prijavljeni za
izpolnitev pogoja glede uspeha, ter leta prekinitve univerzitetnega izobraževanja, kot je navedeno v
četrtem in petem odstavku 9. člena Zakonske uredbe 68/2021.

Pogoji za pridobitev ugodnosti (4. člen)
1. Pogoj glede vpisa
Na univerze, konservatorije in Akademijo se je treba vpisati v rokih, ki jih določijo posamezne
izobraževalne ustanove.
Študent lahko odda vlogo tudi, če še ni vpisan (člen 6.1).
Za študente, ki prosijo za ugodnosti za dodatni semester (absolventi), se šteje, da je pogoj glede vpisa
izpolnjen, če so bili v študijskem letu 2021/2022 redno vpisani v zadnji letnik in diplomirajo do
izrednega izpitnega obdobja istega študijskega leta oziroma se v študijskem letu 2022/2023 vpišejo v
prvi letnik po zaključenem rednem programu v rokih, ki jih določijo posamezne izobraževalne ustanove.
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Absolventi ne morejo pridobiti štipendije:



če diplomirajo pred 28. septembrom 2022;
če so diplomirali v enem od izpitnih rokov v študijskem letu 2021/2022 in bodo v študijskem
letu 2022/2023 študij nadaljevali na univerzi, konservatoriju ali drugi izobraževalni ustanovi
zunaj dežele Furlanije - Julijske krajine (z izjemo podiplomskega izpopolnjevanja - master).

2. Pogoj glede uspeha
Uspeh se izračuna na podlagi ustrezno evidentiranih univerzitetnih kreditnih točk (CFU) ali
primerljivega vrednotenja.
Univerzitetne kreditne točke se ne upoštevajo:
-

-

-

če so bile pridobljene pred vpisom na izbrani dodiplomski program.
Če se priznajo kreditne točke (v primeru prepisa z druge univerze, prepisa v drugi študijski
program ali skrajšanja študijske poti), se leta vpisa na programe seštejejo pri upoštevanju
študijske dobe na univerzi;
če izhajajo iz študijskih postopkov, opravljenih za kritje primanjkljaja kreditnih točk
iz prejšnjih programov;
če izhajajo iz študijskih postopkov, ki se nanašajo na posamezne predmete, za katere
se ni zaprosilo za priznanje kreditnih točk, pridobljenih pri teh predmetih, oziroma če so
bile kreditne točke priznane, a niso bile prijavljene za izpolnitev pogoja glede uspeha;
če izhajajo iz študijskih postopkov, ki se nanašajo na dodatne izobraževalne
dejavnosti;
če izhajajo iz izpitov, ki jih sestavlja več modulov, in niso ustrezno evidentirane v
študijskih dejavnostih v sistemu Esse3 do uspešno opravljenega celotnega izpita.

 Študenti, vpisani v prvi letnik
Študenti, vpisani v prvi letnik, ki so upravičeni do štipendij ali druge denarne podpore, morajo za
prejem celotnega zneska štipendije izpolniti pogoj glede uspeha, in sicer pridobiti 20
univerzitetnih kreditnih točk (ali 10 kreditnih točk, če so vpisani na študijske programe, ki
predvidevajo samo celoletne izpite); univerzitetne kreditne točke morajo biti ustrezno evidentirane v
sistemu Esse3 ali v podatkovnih bazah konservatorijev in Akademije z navedbo datuma uspešno
opravljenih izpitov do 10. avgusta 2023.
Če se kreditne točke pridobijo po 10. avgustu 2023, a pred 30. novembrom 2023, se znesek
štipendije razpolovi.
Za pridobitev potrebnega števila kreditnih točk za izplačilo štipendije se ne upoštevajo kreditne točke, priznane
po opustitvi študija, prepisu v drugi študijski program ali na drugo univerzo oziroma fakulteto, prav tako pa ni
mogoče uporabiti bonusnih kreditnih točk iz odstavka 4.2.3.
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Če se potrebne kreditne točke ne pridobijo do 30. novembra 2023, bo pravica do štipendije in drugih denarnih
ugodnosti odvzeta (24. člen).

 Študenti, vpisani v višje letnike
Študenti, vpisani v višje letnike, lahko za dodelitev ugodnosti zaprosijo pod pogojem, da do 10.
avgusta 2022 izpolnijo pogoj glede uspeha:
Študijsko leto prvega vpisa
Leto vpisa v š. l. 2022/23

21/22

20/21

19/20

18/19

17/18

2.

3.

4.

5.

6.

Dodatni
semester

Skupno število kreditnih točk, ki jih je treba pridobiti od leta
prvega vpisa v prvi letnik
Dodiplomski študijski program
Visokošolsko triletje 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

*Kreditne točke, navedene za magistrski študijski program in dvoletne strokovne programe II. stopnje, so samo
tiste, ki so jih študenti dosegli med magistrskim ali strokovnim študijskim programom.
**Te kreditne točke je treba prišteti točkam zadnjega leta študijskega programa.
Pozor: v primeru opustitve študija/prepisa/spremembe študijskega programa s priznanjem kreditnih točk
študijska doba na univerzi vpliva na pogoj glede uspeha.

Za študijske programe konservatorijev in Akademije se namesto univerzitetnih KT upoštevajo KT
akademije.
Kreditne točke iz preglednice morajo biti ustrezno evidentirane v sistemu Esse3 ali v
podatkovnih bazah konservatorijev in Akademije z navedbo datuma izpitov, uspešno opravljenih
do 10. avgusta 2022.
Študenti morajo v spletni vlogi na lastno odgovornost navesti število pridobljenih kreditnih točk, ki so
ustrezno evidentirane (v sistemu Esse3 za univerze ali v podatkovni bazi za konservatorije), in pri tem
izpustiti kreditne točke, ki ne veljajo za izpolnjevanje pogoja glede uspeha.
Študenti višjih letnikov lahko za izpolnjevanje zahtevanega pogoja glede uspeha uporabijo bonusne
kreditne točke, ki so jih pridobili na podlagi že obiskovanega letnika.
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 Bonusne univerzitetne kreditne točke
-

do 5 kreditnih točk za pridobitev ugodnosti v drugem letniku, če se bonusne točke uporabijo
prvič;
do 12 kreditnih točk za pridobitev ugodnosti v tretjem letniku, če se bonusne točke uporabijo
prvič;
do 15 kreditnih točk za pridobitev ugodnosti v nadaljnjih letnikih, če se bonusne točke
uporabijo prvič.

Bonusne točke se priznajo na podlagi spletne vloge. Bonusne točke se lahko uporabijo samo
enkrat in se ne seštevajo. Del bonusnih točk, ki niso bile uporabljene v študijskem letu aktiviranja, se
lahko uporabi v naslednjih letih.
Za priznanje bonusnih točk se lahko prosi s spletno vlogo. ARDISS bo preveril bonusne kreditne točke
na razpolago in jih po uradni dolžnosti dodelil, če bodo potrebne za izpolnitev pogoja glede uspeha.
Študenti lahko s prijavo v osebno elektronsko mapo preverijo stanje bonusnih kreditnih točk in
uvrstitev na prednostni seznam za posamezne zaprošene ugodnosti.
Študent mora podati izjavo o morebitni uporabi bonusnih kreditnih točk med prejšnjim študijem na
drugih univerzah oziroma fakultetah.
Morebitne bonusne kreditne točke, za katere je študent prosil v študijskih letih pred študijskim letom
2022/2023, se ne upoštevajo za izpolnjevanje minimalnih pogojev glede uspeha iz tega razpisa.
Bonusnih kreditnih točk ni mogoče uporabiti za izpolnitev pogoja glede uspeha za prvi letnik (kar velja tako za
prvostopenjske in drugostopenjske študijske programe).

 Študenti, vpisani v doktorske študijske programe in specializacije
Študenti, vpisani v specialistične programe, z izjemo programov na medicinskem področju, ki jih
urejajo veljavni področni predpisi, in študenti doktorskih programov, ki niso upravičeni do štipendij, ki
jih podeljujejo univerze iz Ministrske uredbe št. 224 z dne 30. 4. 1999, morajo izpolnjevati pogoje, ki jih
omenjene univerze zahtevajo za redni vpis v tekoče študijsko leto.

3. Pogoj glede dohodka in premoženja
Ta pogoj se za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja
ugotavlja na podlagi potrdila o kazalniku ISEE, ki se nanaša na prosilčeve dohodke v letu 2020 in na
njegovo premoženjsko stanje v letu 2020.
Natančneje:
• kazalnik ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja
ne sme preseči maksimalnega zneska 24.335,11 EUR;
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•

kazalnik ISPE (ISPE = ISP/lestvica enakovrednosti) ne sme preseči maksimalnega zneska
52.902,43 EUR;
Navedena pogoja je treba izpolnjevati istočasno.
Če študenti želijo dokazati, da izpolnjujejo pogoj glede dohodka in premoženja in so:
a) državljani ali nedržavljani EU, s stalnim prebivališčem v Italiji, z družino, ki ima stalno
prebivališče v Italiji ter z dohodkom in/ali premoženjem v Italiji in/ali v tujini, se morajo obrniti
na kateri koli center za davčno pomoč (CAF) in tam predložiti potrebno dokumentacijo za
pridobitev potrdila o kazalniku ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do
visokošolskega izobraževanja, ki se nanaša na dohodke in premoženjsko stanje v letu 2020, ter
izpolniti enotno nadomestno izjavo (DSU);
b) državljani ali nedržavljani EU, s stalnim prebivališčem v Italiji, z družino, ki ima stalno
prebivališče v tujini ter dohodke in/ali premoženje, pridobljeno ali v lasti v tujini, morajo na
načine, ki jih določa ta razpis, v vsakem primeru prijaviti dohodke in premoženje, ki ga ima
družina v Italiji. Zato se morajo obrniti na enega od centrov CAF in tam predložiti
dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev potrdila o kazalniku ISEE za subvencionirane
storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja, nanašajočega se na dohodke in
premoženje v letu 2020 v Italiji, ter se nato obrniti izključno na centre CAF, pooblaščene za
izdajo enakovrednega potrdila o kazalniku ISEE za univerzo (Podatki za izdajo potrdila o
enakovrednem univerzitetnem kazalniku). Izdaja dokumentacije je brezplačna. Urniki in naslovi
pooblaščenih centrov CAF so objavljeni na spletni strani www.ardis.fvg.it;
c) državljani ali nedržavljani EU brez stalnega prebivališča v Italiji, z družino, ki živi v tujini, se
morajo obrniti izključno na centre CAF, ki so pooblaščeni za izdajo enakovrednega potrdila o
kazalniku ISEE za univerzo (Podatki za izdajo potrdila o enakovrednem univerzitetnem
kazalniku). Izdaja dokumentacije je brezplačna. Naslovi pooblaščenih centrov CAF so
objavljeni na spletni strani www.ardis.fvg.it;
d) osebe, priznane kot politični begunci v Italiji, morajo priložiti potrdilo, ki ga je izdalo Ministrstvo
za notranje zadeve; študenti brez državljanstva morajo priložiti overjeno kopijo dokumentacije,
ki jo je izdalo civilno sodišče. Za študente, ki spadajo med omenjene primere, se upoštevajo
samo dohodki, prejeti v Italiji, in morebitno premoženje v Italiji;
e) iz držav v razvoju iz Ministrske uredbe št. 344 z dne 8. 4. 2022 »Določitev seznama izredno
revnih držav za študijsko leto 2022/2023« in iz Priloge 2 morajo predložiti oceno ekonomskega
položaja na podlagi potrdila italijanskega predstavništva v izvorni državi, ki potrjuje, da študent
ne prihaja iz družine z visokim dohodkom in visokim družbenim statusom.
Za študente, ki se vpišejo v prvi letnik, lahko tako potrdilo izdajo italijanske institucije, ki so
pooblaščene za jamčenje finančnega kritja stroškov na podlagi veljavnih določb o pogojih
vpisa tujih študentov na italijanske univerze. V tem primeru se institucija obveže, da bo v
primeru odvzema štipendije v imenu študenta vrnila priznani znesek.
Urniki in naslovi pooblaščenih centrov CAF so objavljeni na spletni strani www.ardis.fvg.it. Izdaja
dokumentacije je brezplačna.
Študenti morajo do izteka roka za izpolnitev spletne vloge za vsako ugodnost pridobiti zaporedno
številko potrdila o kazalniku ISEE ali vsaj številko enotne nadomestne izjave (DSU).
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Študent mora v spletno vlogo vpisati zaporedno številko zavoda INPS, navedeno na potrdilu o kazalniku
ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja, ki se nanaša nanj;
na podlagi omenjene številke ARDISS iz podatkovne baze zavoda INPS na avtomatiziran način pridobi podatke
potrdila o kazalniku ISEE.

Študenti iz črk b), c) in e) morajo v spletni vlogi izjaviti, da so priznano potrdilo ISEE za univerzo
pridobili v roku za izpolnitev spletne vloge za posamezno ugodnost. Pooblaščeni centri CAF bodo
ARDISS-u posredovali računalniško obdelane podatke. Omenjeni študenti v spletno vlogo ne vpišejo
nobene zaporedne številke.

V vlogi za pridobitev ugodnosti iz tega razpisa se upošteva samo potrdilo o kazalniku ISEE za
subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja, ki se nanaša na
študenta prosilca. Potrdilo o rednem kazalniku ISEE ni veljavno, tudi če se nanaša na študenta
prosilca.
Študenti, vpisani na doktorski študij (s stalnim prebivališčem v Italiji ali v tujini), lahko v skladu s
četrtim odstavkom 8. člena UPMS 159/2013 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami v vlogi za
pridobitev ugodnosti izberejo drugačno sestavo družine.
Če je študent pridobil potrdilo o kazalniku ISEE za tekoče leto namesto potrdila ISEE za
subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja, ga mora poslati izključno
na naslova info.trieste@ardis.fvg.it in info.udine@ardis.fvg.it v roku, določenem za oddajo spletne
vloge za posamezno ugodnost.
Potrdilo o kazalniku ISEE za tekoče leto ima šestmesečno veljavo, zato mora biti potrdilo na dan
predložitve vloge za posamezno ugodnost še vedno veljavno.

 Študenti, ki niso odvisni od izvorne družine:
Študenti veljajo za neodvisne od izvorne družine, če hkrati izpolnjujejo naslednja pogoja glede:
•

stalnega prebivališča, kot izhaja iz registra prebivalstva, ki ni v isti stanovanjski enoti, v kateri
prebiva izvorna družina, in je bilo prijavljeno najmanj dve leti pred datumom oddaje prve vloge
za prvi vpis v kateri koli študijski program, in sicer mora biti prijavljeno v stanovanjski enoti, ki ni
v lasti nobenega družinskega člana izvorne družine;
• ustrezne dohodkovne sposobnosti, ki jo tvorijo dohodki iz zaposlitve ali podobni dohodki,
napovedani davčni upravi, in vsaj že dve leti znaša najmanj 9.000,00 EUR letno za enoosebno
družino.
V tem primeru lahko študenti predložijo potrdilo o kazalniku ISEE za subvencionirane storitve iz
naslova pravice do visokošolskega izobraževanja kot samostojna družina.
Pri izračunu zneska štipendije se omenjeni študenti obravnavajo enako kot študenti s statusom
zunaj kraja izobraževanja.
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Študenti s posebnimi potrebami (5. člen)
Razpis določa bolj ugodne pogoje za študente s posebnimi potrebami skladno s prvim odstavkom
3. člena Zakona št. 104 z dne 5. 2. 1992 oziroma za študente z najmanj 66-odstotno priznano stopnjo
invalidnosti.

Način predložitve spletne vloge (6. člen)
Študenti, ki izpolnjujejo navedene pogoje, morajo izpolniti spletno vlogo (z vstopom v spletne storitve
na strani www.ardis.fvg.it) in jo oddati do 13.00 (po italijanskem poletnem
času/GMT+2/UTC+2/CEST) na dan, ki je določen kot rok.
Elektronski sistem evidentira točen datum in čas oddaje vloge.

PRIJAVNI PODATKI ZA IZPOLNITEV SPLETNE VLOGE
Za izpolnitev spletne vloge na ARDISS-ovi spletni strani se morajo študenti prijaviti z uporabo javnega
sistema digitalne identitete SPID (glej www.spid.gov.it), elektronske osebne izkaznice (CIE) ali na
podlagi Uredbe eIDAS, ki velja samo za študente EU.
Študenti, ki niso Italijani in imajo samo osebni dokument, izdan v izvorni državi, ter nimajo stalnega
prebivališča v Italiji, in mladoletni študenti (Italijani ali tujci) se morajo prijaviti na naslednje načine:
• za ARDISS-ovo izpostavo 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 ARDISS-ovo izpostavo v
Trstu); študenti, ki se vpisujejo na konservatorij, pa se registrirajo na ARDISS-ovi spletni
strani.
• za ARDISS-ovo izpostavo v Vidmu se študenti, ki še niso vpisani na univerzo ali so vpisani na
konservatorij ali Akademijo, registrirajo na ARDISS-ovi strani, oziroma če so že vpisani na
Univerzo v Vidmu, uporabijo prijavne podatke (identifikacijsko številko študenta in
geslo), ki jim jih je dodelila univerza.
Spletna vloga je ena sama: študenti, ki nameravajo zaprositi za več različnih ugodnosti, morajo vlogo
izpolniti le enkrat in navesti vse ugodnosti, ki bi jih radi pridobili. Spletno vlogo za pridobitev več
ugodnosti je treba oddati do izteka prvega roka, določenega za posamezno vrsto ugodnosti.
Ob vstopu v osebni spletni razdelek za izpolnitev vloge morajo študenti:
1. vstaviti ali spremeniti osebne podatke in naložiti kopijo veljavnega osebnega dokumenta;
2. vstaviti ali spremeniti podatke o vpisu, uspehu in finančnem stanju;
3. izbrati ugodnosti, za katere prosijo;
4. preveriti povzetek spletne vloge z navedbo vnesenih podatkov, ki se lahko spreminjajo, dokler
ne bo vloga poslana;
5. oddati spletno vlogo s potrditvijo vnesenih podatkov. Šele po oddaji vloge postanejo podatki
dokončni.
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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 ustvari samodejno.
Vloga ni veljavna, če:
- je poslana po predpisanem roku;
- je poslana na način, ki ni predviden v tem razpisu.
Popravek vnesenih podatkov se lahko zahteva s sporočilom po elektronski pošti na naslov
info.trieste@ardis.fvg.it ali info.udine@ardis.fvg.it do izteka roka za oddajo spletne vloge za pridobitev
ugodnosti.
Skladno z Z 241/1990 in DZ 7/2000 je uvedba postopka objavljena na ARDISS-ovem spletišču v razdelku,
namenjenem enotnemu javnemu razpisu. Omenjena objava velja kot osebno obvestilo o uvedbi postopka.

 Študenti, ki niso državljani EU – dodatna dokumentacija
Študenti, ki niso državljani EU, morajo:
 imeti oziroma zaprositi za izdajo ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje;
 v predpisanem roku spletni vlogi priložiti potrdilo, ki ga je izdalo Ministrstvo za notranje
zadeve, če imajo priznan status političnega begunca v Italiji;
 v predpisanem roku spletni vlogi priložiti overjeno kopijo dokumentacije, ki jo je izdalo civilno
sodišče, če so brez državljanstva;
 v predpisanem roku spletni vlogi priložiti potrdilo, ki ga izda italijansko predstavništvo v izvorni
državi, s katerim se potrjuje, da študent ne prihaja iz družine z visokimi dohodki in visokim
socialnim statusom, če je državljan ene izmed držav v razvoju (iz Priloge 2).

 Študenti, ki še niso vpisani
Študenti, ki še niso vpisani, a se lahko vpišejo z rezervo, morajo spletno vlogo oddati v roku,
predvidenem v javnem razpisu.
V vsakem primeru je treba vpis opraviti v rokih, ki jih določijo posamezne izobraževalne ustanove
(univerze, konservatoriji).

Prednostni seznami (8. člen)
Študenti lahko preverijo uvrstitev na prednostne sezname z vstopom v ARDISS-ove spletne storitve z uporabo
funkcije »Študentske zadeve«.
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Izguba pravice in odvzem ugodnosti (11. člen)
Študent izgubi pravico do ugodnosti v naslednjih primerih:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

če je prvič vpisan v prvi letnik dodiplomskega študijskega programa, magistrskega študijskega
programa, enovitega magistrskega študija, študijskega programa na konservatoriju ali
Akademiji in do 30. novembra 2023 ne pridobi vsaj 20 kreditnih točk oziroma 9 kreditnih točk v
primeru študenta s posebnimi potrebami iz 5. člena);
če je prvič vpisan v prvi letnik študijskega programa, ki predvideva izključno letne izpite, in do
30. novembra 2023 ne pridobi vsaj 10 kreditnih točk;
če študijska doba na univerzi presega obdobje upravičenosti do ugodnosti;
če je stopnja že dosežene izobrazbe enaka ali višja, tudi če je pridobljena v tujini;
če se prepiše na drugo univerzo/fakulteto oziroma opusti študij v študijskem letu 2022/2023,
in sicer pred 1. julijem 2023;
če poda lažne izjave ali jih je podal v prejšnjih letih;
če se za zadevno študijsko leto ni vpisal v rokih, ki jih določijo univerze, konservatoriji ali
Akademija;
če je vpisan v programe specializacij, razen tistih z medicinskega področja, ki jih urejajo veljavni
področni predpisi, za obdobje, ki presega predvideno trajanje za posamezne študijske
programe;
če je vpisan na doktorski študij za obdobje, ki presega predvideno trajanje za posamezne
študijske programe, in sicer od leta prvega vpisa, pri tem pa ne prejema štipendije iz MU št.
224 z dne 30. 4. 1999;

Poleg tega pravico do ugodnosti izgubijo študenti, ki niso zaključili postopka oddaje spletne vloge za
pridobitev ugodnosti oziroma je niso oddali na ustrezen način, po predvidenem postopku in v roku.
Pravico do pridobitve štipendije izgubijo študenti, ki so že upravičeni do drugih štipendij, katerih
znesek presega 1.500,00 EUR (glej 23. člen tega razpisa).
Da ne izgubijo pravice do določene ugodnosti, morajo študenti, za katere velja eden ali več zgornjih
primerov, ARDISS-u takoj sporočiti omenjene okoliščine ter se odpovedati dodeljeni ugodnosti in/ali
vrniti denarno pomoč, ki so jo neupravičeno prejeli, oziroma plačati strošek za uporabljeno storitev. V
vsakem primeru pa bo ARDISS na podlagi prejetih informacij iz postopka dodelitve ugodnosti izključil
prosilce, ki se bodo znašli v opisanih okoliščinah.

Izjava o varstvu osebnih podatkov v skladu z Uredbo
EU 2016/679 (12. člen)
Upravljavec osebnih podatkov je Deželna agencija za pravico do visokošolskega izobraževanja (ARDISS), ki jo
zastopa generalni direktor (tel. +39 040 3595326/ 328 e-naslov: direzione@ardis.fvg.it certificirana elektronska
pošta (PEC): ardis@certregione.fvg.it).
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Pooblaščena oseba za varstvo podatkov (RPD) je dosegljiva na naslovu: ul. Monte Valerio 3, 34127 Trst, e-

naslov: direzione@ardis.fvg.it - certificirana elektronska pošta (PEC): ardis@certregione.fvg.it
Obdelovalec osebnih podatkov je družba Insiel S.p.A. – ul. sv. Frančiška 43, Trst – tel. +39 040 3737111 – enaslov: privacy@insiel.it
Podobdelovalec osebnih podatkov, ki ga je imenovala družba Insiel S.p.A., je podjetje In4matic, ulica Breventano
12, 27100 Pavia (PV).
Posredovani podatki (npr. ime, priimek, kraj in datum rojstva, davčna številka, celoten osebni naslov, kontaktni
telefon in e-pošta, podatki o osebnem dokumentu, bančni in plačilni podatki) se uporabljajo za dejavnosti
agencije ARDISS skladno z Deželnim zakonom št. 21 z dne 14. 11. 2014 »Pravila o pravici do visokošolskega
izobraževanja« in se bodo obdelovali za namene pridobitve ugodnosti iz tega razpisa.
Podatki se obdelujejo ročno, računalniško in elektronsko ob upoštevanju navedenih opredelitev in namenov, pri
čemer se v vsakem primeru zagotavljata varnost in zaupnost podatkov.
Upravljavec posredovane osebne podatke hrani največ 10 let, brez poseganja v dodatne zakonske obveznosti.
Osebni podatki so dostopni zaposlenim in sodelavcem upravljavca, obdelovalca in podobdelovalca osebnih
podatkov skladno z načeli pravilnosti, zakonitosti, preglednosti, ustreznosti in nujnosti glede na namene
zbiranja in posledične obdelave. Osebe, ki obdelujejo uporabniške podatke, morajo poleg področnih predpisov o
varstvu podatkov spoštovati tudi poslovno skrivnost.
Na zahtevo lahko upravljavec osebne podatke posreduje nadzornim organom in javnim institucijam ter
subjektom, katerim mora po zakonu sporočiti podatke za namene uradnega delovanja agencije ARDISS.
ARDISS ima pravico osebne podatke pridobiti od tretjih oseb, s katerimi sodeluje za namene uradnega
delovanja agencije ARDISS same, ne da bi za to pred tem pridobila soglasje.
Osebni podatki se lahko objavijo izključno za namene transparentnosti javne uprave, ki jih določa zakon.
Posredovanje osebnih podatkov je obvezno za odobritev in dejansko pridobitev ugodnosti iz tega razpisa.
Prenos osebnih podatkov v tujino ni predviden.
Posameznik lahko uveljavlja pravice iz Uredbe EU 2016/679, med temi pravico dostopa do podatkov, ki se
nanašajo nanj, popravka, izbrisa oziroma omejitve obdelave ali nasprotovanja njihovi obdelavi ter pravico
prenosa podatkov; poleg tega ima posameznik pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih
podatkov.
Posameznik lahko kadar koli uveljavlja svoje pravice tako, da piše upravljavcu osebnih podatkov:
a) po elektronski pošti na naslov direzione@ardis.fvg.it
b) po certificirani elektronski pošti (PEC) na naslov ardis@certregione.fvg.it
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ŠTIPENDIJE – ROK ZA ODDAJO VLOGE: 28. SEPTEMBER 2022
Status študenta: iz kraja izobraževanja, vozač in zunaj kraja
izobraževanja (15. člen)
Občina stalnega prebivališča študenta in oddaljenost od kraja študija sta pogoja, ki se upoštevata pri
določanju statusa upravičenih študentov za namene določanja zneska štipendij, kot je navedeno v
nadaljevanju.

 Študenti, ki so državljani EU
Za namene tega razpisa je status študentov iz kraja izobraževanja, vozačev ali študentov zunaj kraja
izobraževanja opredeljen v Prilogi 1. Študenti, ki želijo pridobiti štipendijo kot študenti zunaj
kraja izobraževanja, morajo v vsakem primeru spoštovati določbe naslednjega člena 15.3.

 Študenti, ki niso državljani EU
Študenti, ki niso državljani EU, se obravnavajo kot študenti zunaj kraja izobraževanja ne glede na
stalno prebivališče v Italiji. Izjema so tisti študenti, katerih družina prebiva v Italiji, ali tuji študenti, ki
v Italiji tvorijo samostojno in novo družino glede na izvorno družino: v teh primerih se upošteva stalno
prebivališče v Italiji. Če želijo biti priznani kot študenti zunaj kraja izobraževanja, morajo
študenti, ki niso državljani EU, v vsakem primeru upoštevati določbe naslednjega člena 15.3.

 Status študenta zunaj kraja izobraževanja (člen 15.3)
Študenti zunaj kraja izobraževanja so študenti, ki imajo stalno prebivališče v občinah, opredeljenih v
Prilogi 1 kot zunaj kraja izobraževanja, in se nastanijo v bližini sedeža univerze (tj. v občinah, ki se glede
na kraj študija štejejo za občine v kraju izobraževanja) ter proti plačilu uporabljajo ARDISS-ove
nastanitvene kapacitete oziroma se nastanijo pri zasebnikih ali drugih institucijah za najmanj 10
mesecev (upošteva se obdobje med vključno 1. septembrom 2022 in 31. avgustom 2023, za
študentske domove pa najdaljše možno obdobje dodelitve nastanitve).
Pogoj desetih mesecev se skrajša na šest mesecev za absolvente v zadnjem letniku s statusom
rednega študenta, ki nameravajo opraviti splošni diplomski izpit do zadnjega izpitnega roka za
študijsko leto 2021/2022, če so nastanjeni v študentskih domovih agencije ARDISS.
Študenti, ki niso mogli izpolniti dela spletne prijave, ki se nanaša na najemno pogodbo, ker nimajo
vseh zahtevanih podatkov, morajo do 18. oktobra 2022 do 13. ure na spletu v posebnem razdelku
»podatki o najemni pogodbi« prijaviti nastanitev proti plačilu, v kateri bodo bivali vsaj 10 mesecev, pri
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čemer navedejo naslov, mesečno najemnino, trajanje pogodbe, datum izteka in podatke o prijavi
pogodbe pri Agenciji za javne prihodke.
Razdelek »podatki o najemni pogodbi« bo mogoče izpolnjevati predvidoma od 1. oktobra 2022 do
18. oktobra 2022 do 13. ure.
Izjave o nastanitvi proti plačilu ne predložijo študenti, ki jim je bilo dodeljeno mesto v nastanitvenih
kapacitetah, ki jih v š. l. 2022/2023 nudi ARDISS, in so se tja redno vselili.
Če do 18. oktobra 2022 do 13. ure ne bodo spletno vneseni vsi podatki o najemni pogodbi, se
bodo prosilci, tudi če prebivajo v občinah, ki veljajo za občine zunaj kraja izobraževanja,
potegovali za štipendijo kot vozači.
Da se študenti upoštevajo kot študenti zunaj kraja izobraževanja, morajo do 18. oktobra 2022
imeti ustrezno podpisano in prijavljeno najemno pogodbo za nepremičnino v Italiji, ki se nahaja
v bližini sedeža univerze, na kateri poteka študijski program. Najemna pogodba mora biti
sklenjena na ime študenta oziroma skupaj na ime študenta in ime družinskega člana; če je študent
nastanjen v javnih ali zasebnih univerzitetnih internatih ali domovih, mora predložiti potrdilo o plačilu
najemnine, veljavno za davčne namene, in o tem poslati obvestilo v navedenem roku in na navedene
načine.
Najemna pogodba se ne sme nanašati na nepremičnino, ki je v lasti družinskega člana študenta, ki
prosi za štipendijo.
Znesek mesečne najemnine, ki jo plačuje študent, brez stroškov za dobavo elektrike, plina in vode, ne
sme biti nižji od 120,00 EUR.

Zneski štipendij (16. člen)
Zneski štipendij so posodobljeni skladno z Ministrsko uredbo 1320/2021, v nadaljevanju pa so
navedeni najvišji možni zneski štipendij, in sicer:
- 6.157,74 EUR za študente zunaj kraja izobraževanja in za študente, neodvisne od družine;
- 3.598,51 EUR za študente vozače;
- 2.481,75 EUR za študente iz kraja izobraževanja.
Upoštevajo se tudi naslednji primeri:
1. Za ekonomsko prikrajšane študente, ki so opredeljeni kot študenti s kazalnikom ISEE, ki je nižji
ali enak polovici (tj. 12.167,55 EUR) najvišje referenčne vrednosti (tj. 24.335,11 EUR), se znesek
priznane štipendije poveča za 15 %.
2. Za študentke, ki so vpisane na študijske programe s področja znanstvenih ved, tehnologije,
inženiringa in matematike, se znesek priznane štipendije poveča za 20 %. Navedeni znesek se
ne sešteva s 15-odstotnim povišanjem, predvidenim za študente s kazalnikom ISEE, ki znaša
manj kot 50 % najvišje referenčne vrednosti.
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3. Ministrska uredba 1320/2021 določa, da lahko študent, ki je hkrati vpisan na več študijskih
programov, pridobi in ohrani štipendijo, povečano za 20 %, če izpolnjuje in ohranja pogoje
glede uspeha, določene v tem razpisu, za oba študijska programa in za celotno trajanje študija.
20-odstotno povišanje štipendije se študentu ne prizna, če preneha izpolnjevati pogoje za
štipendijo, ki se nanaša na študijski program, na katerega se navezuje študentova pravica do
omenjenega povišanja.
Absolventom (vpisanim v dodatni semester) in študentom, vpisanim v prvi letnik po zaključenem
rednem programu, se štipendija izplača v polovičnem znesku.
Če je kazalnik ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja, ki
se nanaša na študenta, višji od 2/3 (kar znaša 16.223,41 EUR), in če sega do najvišje vrednosti
kazalnika ISEE za subvencionirane storitve iz naslova pravice do visokošolskega izobraževanja, se
znesek štipendije postopoma znižuje do polovice najvišjega zneska štipendije.
V nadaljevanju je prikazana preglednica, ki okvirno navaja določitev zneska štipendije:
Stopnja kazalnika ISEE
Nižja od 50 % najvišje
referenčne vrednosti
(≤12.167,55 EUR)
Med 50 % in 2/3 najvišje
referenčne vrednosti
(12.167,55EUR<x≤16.223,41
EUR)
Višja od 2/3 najvišje
referenčne vrednosti
(>16.223,41 EUR)

Študent zunaj kraja
izobraževanja
7.081,40 EUR (115 %)

Študent s statusom
vozača
4.138,29 EUR (115 %)

Študent v kraju
izobraževanja
2.854,o1 EUR (115 %)

6.157,74 EUR (100 %)

3.598,51 EUR (100 %)

2.481,75 EUR (100 %)

Znesek se postopoma
niža vse do polovice
(najnižji znesek 3.078,87
EUR)

Znesek se postopoma
niža vse do polovice
(najnižji znesek 1.799,26
EUR)

Znesek se postopoma
niža vse do polovice
(najnižji znesek 1.240,88
EUR)

Znesek štipendije vključuje uporabo storitev prehrane in nastanitve v oblikah, ki so navedene v nadaljevanju.
Štipendija za študente, vpisane v višje letnike, vključuje denarni znesek in brezplačne mesečne obroke za
celotno koledarsko leto, ki sledi letu predložitve vloge. Študenti se lahko prehranjujejo v menzah ali pri
pooblaščenih ponudnikih, skupni znesek subvencionirane prehrane pa znaša 400,00 EUR, kar ustreza enemu
obroku na dan na letni ravni, ki se zagotavlja od ponedeljka do petka.
Brezplačna storitev prehrane se lahko koristi od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.
Absolventom (vpisanim v dodatni semester) in študentom, vpisanim v prvi letnik po zaključenem rednem
programu, ki prejemajo polovični znesek štipendije, se odbije znesek 200,00 EUR za uporabo storitve prehrane,
kar ustreza enemu obroku na dan od ponedeljka do petka. Omenjeni študenti lahko brezplačno storitev
prehrane koristijo do 30. junija in v vsakem primeru največ do zaključka študija.
Za neizkoriščene obroke ni povračila.
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Vsem študentom, upravičenim do štipendije, ki jim je bila dodeljena tudi nastanitev, se znesek štipendije zniža
za pavšalni znesek 1.500,00 EUR za uporabo nastanitve, ki se lahko koristi največ enajst mesecev do 31. julija
2023.
Študentom, ki jim je bila dodeljena nastanitev in diplomirajo do decembra 2022, se odbije pavšalni znesek
500,00 EUR za uporabo nastanitve.
Študentom, ki jim je bila dodeljena nastanitev in diplomirajo v obdobju od januarja 2023 do aprila 2023, se
odbije pavšalni znesek 1.000,00 EUR za uporabo nastanitve.
Štipendija je skladno s 4. členom Zakona št. 476 z dne 13. 8. 1984 »Določbe o štipendijah in štipendijah
za doktorski študij na univerzi« oproščena plačila dohodnine.

Dodelitev štipendij iz rezerviranih sredstev (19. člen)
Število štipendij, ki bodo dodeljene, je določeno na podlagi prihodkov od deželne pristojbine za pravico do
visokošolskega izobraževanja iz 37. člena Deželnega zakona št. 21 z dne 14. 11. 2014, prihodkov od Deželnega
dopolnilnega intervencijskega sklada iz 18. člena IV. poglavja Zakonske uredbe št. 68 z dne 29. 3. 2016 ter na
podlagi sredstev iz Deželnega dopolnilnega intervencijskega sklada in razpoložljivih lastnih sredstev iz ARDISSovega proračuna.
S študijskim letom 2022/2023 štipendije in prispevke za mobilnost v okviru Državnega načrta za okrevanje in
odpornost (PNRR) financira Evropska unija iz sklada Next Generation EU.

Sredstva, ki so na voljo za štipendije, bodo dodeljena ob upoštevanju naslednjih rezerviranih sredstev,
kot sledi:
- 2 % študentom s priznano 66-odstotno ali višjo invalidnostjo;
- 6 % študentom, ki niso državljani EU;
Po dodelitvi omenjenih rezerviranih sredstev bodo štipendije dodeljene še vsem študentom
državljanom in nedržavljanom EU, ki so se uvrstili na prednostni seznam za višje letnike.
Nato se štipendije dodelijo po prednostnem seznamu študentov iz EU, ki so vpisani v prvi letnik, in
nato po prednostnem seznamu študentov nedržavljanov EU, vpisanih v prvi letnik.
Če finančna sredstva ne zadostujejo za popolno kritje štipendij iz prednostnih seznamov, se sredstva
dodelijo sorazmerno s številom študentov, ki izpolnjujejo pogoje za vsako izpostavo agencije ARDISS.

Izplačilo štipendije (22. člen)
Štipendija se izplača z nakazilom na italijanski tekoči račun (s kodo IBAN IT) ali na tuji osebni tekoči
račun (z ID. ŠT. RAČUNA), odprt na ime študenta ali na skupni račun študenta in druge osebe, oziroma
z nakazilom na predplačniško kartico, ki ima italijansko kodo IBAN na ime študenta ali na skupno ime s
študentom.
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Študenti morajo pri izpolnjevanju spletne vloge vnesti svoje bančne podatke, ki jih lahko pozneje
dopolnijo ali spremenijo prek ARDISS-ovih spletnih storitev. Če ima študent tuji tekoči račun, mora
poleg identifikacijske oznake računa vpisati tudi kodo BIC/SWIFT, ime banke in pripadajočo državo.

 Študenti, vpisani v višje letnike
Štipendija se v dolgovanem znesku izplača, kot sledi:
 prvi obrok v višini 50 % neto zneska štipendije: 31. decembra 2022 pod pogojem, da je vpis
uspešno opravljen v roku, določenem za predložitev zahteve za ponovno preverjanje pogojev
za dodelitev štipendije;
 drugi obrok: 30. junija 2023.

 Absolventi
Študentom zadnjega letnika z rednim statusom, ki nameravajo opraviti splošni diplomski izpit do
zadnjega izpitnega roka v študijskem letu 2021/2022, bo štipendija izplačana v enkratnem znesku do
junija 2023, vendar šele po potrditvi pridobljene izobrazbe.
Študentom, ki jim je bila dodeljena nastanitev in diplomirajo do decembra 2022, se od zneska štipendije odbije
pavšalni znesek 500,00 EUR za nastanitev.
Študentom, ki jim je bila dodeljena nastanitev in diplomirajo v obdobju od januarja 2023 do aprila 2023, se od
zneska štipendije odbije pavšalni znesek 1.000,00 EUR za nastanitev.
Od zneska štipendije se odbije tudi delež za plačilo prehrane, kot je navedeno v 16. členu tega razpisa.
Omenjeni odbitek se ne uveljavlja pri študentih, ki diplomirajo do decembra 2022.

 Študenti, vpisani v prvi letnik
Štipendija se v pripadajočem znesku izplača, kot sledi:
•

•

prvi obrok v višini 50 % neto zneska štipendije: 31. decembra 2022 pod pogojem, da je vpis
uspešno opravljen v roku, določenem za predložitev zahteve za ponovno preverjanje pogojev
za dodelitev štipendije;
drugi obrok: izplača se po pridobitvi vsaj 20 kreditnih točk, ki so ustrezno evidentirane v
sistemu Esse3 ali v podatkovnih bazah konservatorijev in Akademije (oziroma vsaj 10 kreditnih
točk za programe z izključno celoletnimi izpiti), z navedbo datuma uspešno opravljenih izpitov
do 10. avgusta 2023, nato mora študent ARDISS-u sporočiti izpolnitev pogoja na naslov
info.trieste@ardis.fvg.it ali na info.udine@ardis.fvg.it

Če študent pridobi kreditne točke po 10. avgustu 2023 in do 30. novembra 2023, obdrži prvi obrok že
prejete štipendije, vendar ne prejme drugega obroka, kar pa ne velja za študente, ki jim je bila
dodeljena nastanitev, saj se v takem primeru ponovno določi znesek prvega obroka štipendije, kar
lahko pomeni, da morajo vrniti razliko za ugodnost, ki so jo že koristili v obliki nastanitve.
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Če študent ne pridobi predvidenih kreditnih točk do 30. novembra 2023, izgubi pravico do štipendije in
drugih denarnih ugodnosti (24. člen).

Odvzem štipendije (24. člen)
Štipendija se odvzame študentom, ki so ugodnost prejeli v obliki denarja ali storitev, ko nastopi ena od
naslednjih okoliščin:
 če je študent prvič vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija, magistrskega študijskega
programa, enovitega magistrskega študija, študijskega programa na konservatoriju ali
Akademiji in do 30. novembra 2023 ne pridobi vsaj 20 kreditnih točk (oziroma 9 kreditnih točk
v primeru študenta s posebnimi potrebami iz 5. člena);
 če je študent prvič vpisan v prvi letnik študijskega programa, ki predvideva izključno celoletne
izpite, in do 30. novembra 2023 ne pridobi vsaj 10 kreditnih točk;
 če študent ne izpolnjuje pogojev glede vpisa, uspeha, študijske dobe na univerzi, dohodka in
premoženja, kar se ugotovi na podlagi preverjanj po uradni dolžnosti ali obvestil, ki jih je
poslala univerza oziroma drugi organ javne uprave;
 če je študent podal lažne izjave ali predložil ponarejene dokumente oziroma dokumente z
lažnimi podatki;
 če je študentu bil priznan dvojni vpis iz 3. točke 24. člena, se mu pravica do štipendije in
morebitnega zvišanje zneska le-te odvzame v primeru, da ne izpolnjuje več pogojev iz tega
razpisa glede študijskega programa, na katerega se nanaša vloga za štipendijo;
 če študentova študijska doba na univerzi presega obdobje upravičenosti do ugodnosti;
 če je stopnja že dosežene izobrazbe enaka ali višja, tudi če je pridobljena v tujini;
 če se študent prepiše na drugo univerzo oziroma opusti študij v študijskem letu 2022/2023, in
sicer pred 1. julijem 2023.
Študentom, ki spadajo med naštete primere, se odvzamejo vse ugodnosti in se zahteva vračilo vseh
neupravičeno prejetih zneskov ali stroškov neupravičeno uporabljene nastanitve, kot je navedeno v
zbirni preglednici iz 16. člena.
Če se štipendija odvzame zaradi neizpolnjevanja pogojev po pregledu, ki ga opravi ARDISS in/ali na
podlagi obvestil, ki jih je poslala univerza ali drugi organi javne uprave oziroma je študent podal lažne
izjave ali predložili dokumente z lažnimi podatki, se strošek za uporabo nastanitve izračuna po ceni iz
37. člena za obdobje dodelitve nastanitve.
Študenti prvega letnika, ki jim je bila dodeljena nastanitev in jim je štipendija odvzeta zaradi
neizpolnjevanja pogoja glede uspeha, morajo za obdobje bivanja v študentskem domu poravnati
predvideno najemnino, določeno v 35. členu za študente, ki jim je bila dodeljena nastanitev, oziroma
stroške nastanitve, kot je navedeno v zbirni preglednici iz 16. člena, če so nastanjeni za celo študijsko
leto.
Študentom, ki se prepišejo na drugo univerzo ali opustijo študij v š. l. 2022/2023 pred 1. julijem 2023,
se stroški nastanitve zaračunajo na podlagi cene, navedene v 35. členu za obdobje dodelitve
nastanitve.
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Študentom, ki spadajo med navedene primere, ARDISS sporoči uvedbo postopka odvzema štipendije.
V 10 dneh od prejema obvestila lahko študent posreduje morebitna pojasnila na ARDISS-ov e-naslov
ardis@certregione.fvg.it ali pa jih pošlje s priporočenim pismom s povratnico, naslovljenim na
podpisano upravo. Če študent tega ne stori v navedenem roku, mu ARDISS pošlje odločbo o odvzemu
štipendije, s katero zahteva vračilo izplačanega zneska, ki mora biti opravljeno v 30 dneh od prejema
obvestila.
Študent lahko prosi za obročno vračilo dolgovanega zneska v skladu z načini, ki jih določa člen 38 bis
DZ 21/2014.
Če se vračilo ne izvede v predpisanem roku, ARDISS sproži postopek izterjave dolga v skladu s
postopki, opredeljenimi v veljavnih državnih predpisih o pobiranju neposrednih davkov, kot je določeno
v 50. členu DZ 7/2000.
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NASTANITVENE KAPACITETE:
- Rok za študente, vpisane v višje letnike: 1. AVGUST 2022 DO 13.00
- Rok za oddajo vlog za študente državljane in nedržavljane EU, vpisane v
prvi letnik: 30. AVGUST 2022 DO 13.00

Razpisane nastanitvene kapacitete za izpostavo v Trstu
(člen 26.1)
Glede na trenutne zdravstvene razmere so na voljo postelje v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah, pri
čemer se med posteljama upošteva razdalja enega metra.
Glede na navedeno je torej po novem na voljo 494 mest, ki so razporejena, kot sledi:
-

448 mest v študentskem domu v Trstu (in sicer 52 v stavbi E1, 179 v stavbi E3, 121 v stavbi E4
in 96 v stavbi na ulici Gaspare Gozzi);
41 mest v študentskem domu v Gorici (Palača De Bassa);
5 mest v študentskem domu v Pordenonu.

POZOR: če se študent na dan dodelitve neopravičeno ne zglasi in še isti dan ne predloži opravičila
oziroma ne odda vloge za naknadni sprejem v nastanitev, se smatra, da se avtomatično in nepreklicno
odpoveduje ugodnosti.

Glede na zmanjšanje števila nastanitvenih mest na območju tržaške univerze zaradi preureditve
nekaterih prostorov v domu E3 in gradnje kuhinje v domu E4 agencija ARDISS zagotavlja nadomestni
prispevek v znesku 1.200,00 EUR letno za 70 študentov.
Po dodelitvi nastanitvenih mest in morebitni ponovni dodelitvi zaradi odpovedi ali odsotnosti na dan
dodelitve se objavi dodaten prednostni seznam z navedbo študentov, ki jim nastanitev ni bila
dodeljena in so zato prejemniki nadomestnega prispevka v znesku 1.200,00 EUR.
Nastanitev pri zasebnikih na podlagi najemne pogodbe ali v študentskih internatih
Za pridobitev navedenih ugodnosti mora študent, ki je upravičen do prispevka, v roku poslati obvestilo
iz člena 15.3 za dodelitev statusa študenta zunaj kraja izobraževanja.
Študentom, ki se jim prizna status študenta zunaj kraja izobraževanja in so sklenili najemno pogodbo v skladu z
Zakonom 431/1998 za vsaj desetmesečno nastanitev pri zasebnikih ali v študentskih internatih na območju
univerzitetnega sedeža, se izplača prispevek v znesku 1.200,00 EUR.

Nastanitvene kapacitete za izpostavo v Vidmu (člen 26.2)
Glede na trenutne zdravstvene razmere so na voljo postelje v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah, pri
čemer se med posteljama upošteva razdalja enega metra.
Glede na navedeno je torej po novem na voljo 509 mest, ki so razporejena, kot sledi:
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260 mest v študentskem domu v Vidmu na drevoredu Ungheria; ker zaradi obnovitvenih
gradbenih del objekt ni na voljo, se študentom, ki bodo v skladu z Zakonom 431/1998 (glej
člen 26.2.1) proti plačilu stanovali v študentskih internatih ali pri zasebnikih na podlagi
najemne pogodbe, dodelijo prispevki.
93 mest v novem študentskem domu v Vidmu, v sklopu znanstvenega centra Rizzi;
40 mest v študentskem domu v Gorici (palača De Bassa);
54 mest v študentskem domu v Pordenonu;
62 mest v študentskem domu v Huminu.

Ker študentski dom zaradi obnovitvenih gradbenih del ni na voljo, se za naštete nastanitvene kapacitete
dodelijo prispevki študentom, ki bodo v skladu z Zakonom 431/1998 (glej člen 26.2.1) na podlagi najemne
pogodbe proti plačilu in najmanj 10 mesecev stanovali v študentskih internatih ali pri zasebnikih na območju,
kjer ima univerza sedež; znesek letnega prispevka znaša 1.200,00 EUR.
Študent, ki izpolnjuje pogoje za dodelitev nastanitve, je že v končnem prednostnem seznamu označen kot
»upravičen do prispevka« in lahko izbira med nastanitvijo v študentskem internatu ali pa sklenitvijo najemne
pogodbe za nastanitev pri zasebnikih.
Glede na navedeno velja opozoriti, da se prispevek za nastanitev dodeli kot nadomestilo zaradi
nerazpoložljivosti nastanitvenih mest v študentskem domu na drevoredu Ungheria. Do ugodnosti so upravičeni
samo študenti, ki so na končnem prednostnem seznamu označeni kot »upravičeni do prispevka« na podlagi
vloge za dodelitev nastanitve.

Posebni pogoj (27. člen)
Študenti, ki želijo zaprositi za bivanje v ARDISS-ovih študentskih domovih, morajo poleg izpolnjevanja
pogojev glede vpisa, uspeha, dohodka in družinskega premoženja, določenih v splošnih pravilih, imeti
stalno prebivališče v eni od občin, ki so zunaj kraja izobraževanja glede na izbrani študijski
program, kot je določeno v 15. členu tega razpisa in v Prilogi 1.
Študenti s s posebnimi potrebami lahko oddajo vlogo za dodelitev nastanitve pod pogojem, da nimajo
stalnega prebivališča v občini, kjer se izvaja študijski program.

Prednostni seznami (30. člen)
Informativni prednostni seznam nastanitvenih mest za študente, ki so vpisani v VIŠJE LETNIKE, bo
objavljen na spletni strani www.ardis.fvg.it predvidoma do 10. avgusta 2022.
Za vsako univerzo bodo po padajočem vrstnem redu glede na dodeljene točke izdelani naslednji
prednostni seznami:
-

za študente, vpisane v višje letnike vseh študijskih programov, vključno s študenti, ki so vpisani
na konservatorij in Akademijo za likovno umetnost (za videmski sedež);
za študente, ki so vpisani v programe specializacij, z izjemo tistih z medicinskega področja iz
Zakonske uredbe 368/1999;
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-

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

Študentom, ki vlogo predložijo kot študenti, vpisani v višje letnike za dodatni semester, in pridobijo
naziv izobrazbe do izrednega izpitnega roka v š. l. 2021/2022 ter se nato vpišejo v prvi letnik
magistrskega študijskega programa za š. l. 2022/2023 v rokih, ki jih določita univerza in konservatorij,
se v vsakem primeru dodeli nastanitev, a le do zaključka triletnega dodiplomskega programa.
Informacije v zvezi z morebitnimi vlogami za ponovno preverjanje pogojev so navedene v 9. členu tega razpisa.

Informativni prednostni seznam dodeljenih nastanitvenih mest za študente, ki so vpisani V PRVI
LETNIK VSEH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV, bo objavljen na spletni strani www.ardiss.fvg.it
predvidoma do 14. septembra 2022.
Za vsako univerzo bodo po padajočem vrstnem redu glede na dodeljene točke izdelani naslednji
prednostni seznami:
-

za študente državljane EU, ki so se prvič vpisali v prvi letnik študijskega programa;
za študente nedržavljane 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.

Informacije v zvezi z morebitnimi vlogami za ponovno preverjanje pogojev so navedene v 9. členu tega razpisa.

Sprejemi v nastanitev (31. člen)
Glede na časovno razporeditev sprejema bo ARDISS na določene dneve študente pozval, da se
zglasijo v njim dodeljenem nastanitvenem objektu. Omenjeni razpored bo pravočasno
objavljen v elektronski mapi študenta.
Študenti, ki so upravičeni do mesta v nastanitveni kapaciteti na podlagi končnega prednostnega
seznama, se bodo morali zglasiti v dodeljenem študentskem domu na dan, določen za sprejem v
nastanitev, in s seboj imeti:
-

čitljivo kopijo veljavnega osebnega dokumenta (in tudi izvirnik dokumenta);
študenti, ki niso državljani EU, morajo s seboj imeti potni list;
fotografijo za osebni dokument;

Ob sprejemu v nastanitev študent podpiše dokument o prevzemu nastanitve, ki jo nudi
ARDISS.
Študenti, ki jim je bila za š. l. 2022/2023 nastanitev dodeljena na podlagi vloge za kasnejšo vselitev, se
morajo v enem mesecu od datuma sprejema zglasiti pri oskrbniku študentskega doma, razen v
primeru višje sile. Takrat podpišejo dokument o prevzemu nastanitve in pripadajočo dokumentacijo,
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sicer izgubijo pravico do ugodnosti. Če ima študent zadržke, mora to čim prej sporočiti na naslov
alloggi.trieste@ardis.fvg.it ali pa na alloggi.udine@ardis.fvg.it glede na referenčno izpostavo agencije
ARDISS.
V primeru naknadnega sprejema v študentski dom Rizzi se mora študent za datum vselitve dogovoriti
z ARDISS-ovimi uradi glede na njihovo razpoložljivost.
Študentu je dodeljena nastanitev za študijsko leto 2022/2023 od datuma sprejema, določenega v
tem razpisu, do 31. julija 2023 (študenti se morajo izseliti do 1. avgusta 2023 do 9. ure).
Študenti, ki jim je dodeljena nastanitev, morajo upoštevati pravila, določena v Enotnem pravilniku o
nastanitvi v študentskih domovih in v Pravilniku o merilih in pogojih začasne in občasne uporabe sob
ter drugih skupnih prostorov v študentskih domovih, ki sta objavljena na spletni strani www.ardis.fvg.it.
Študentom, ki na dan sprejema v nastanitev ARDISS-u še niso izplačali dolgovanih najemnin ali
zneskov, se do izpolnitve administrativnih obevznosti začasno odvzame ugodnost, razen v primeru
obročnega odplačevanja dolgovanega zneska.

Najemnine za nastanitve (35. člen)
Če je študent, ki mu je bila dodeljena nastanitev, hkrati prejemnik štipendije, se za koriščenje
nastanitve, omejeno na enajst mesecev oz. do 31. julija 2023, znesek štipendije pavšalno zniža
za 1500 eur. .
Študentom, ki jim je bila dodeljena nastanitev in diplomirajo do decembra 2022, se za uporabo
nastanitve odbije pavšalni znesek 500,00 EUR.
Študentom, ki jim je bila dodeljena nastanitev in diplomirajo v obdobju od januarja 2023 do aprila
2023, se za uporabo nastanitve odbije pavšalni znesek 1.000,00 EUR.
Za študente, ki jim je bila dodeljena nastanitev, vendar niso upravičeni do štipendije za š. l. 2022/2023,
veljajo naslednje subvencionirane cene:
Študentski dom
MESEČNA NAJEMNINA
enoposteljna soba

dvoposteljna soba

159,00 EUR

136,00 EUR

Najemnina za nastanitev se plačuje mesečno in se ne obračunava na dnevni podlagi. Študent, ki se
vseli v drugi polovici meseca, plača polovični znesek mesečne najemnine.
Študenti, ki se kljub temu, da so oddali vlogo kot študenti, vpisani v prvi letnik magistrskega
študijskega programa, v š. l. 2022/2023 dejansko ne vpišejo v drugostopenjski program in do
10. avgusta 2022 ne izpolnijo pogoja glede uspeha v dodatnem semestru, izgubijo pravico do
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nastanitve in morajo za celotno obdobje bivanja v študentskem domu plačati najemnino, predvideno
za študente, ki izpolnjujejo zgolj pogoj glede vpisa (glej člen 37.3).
V primeru odvzema štipendije lahko ARDISS študentom dovoli bivanje v študentskih domovih pod
enakimi pogoji, kot veljajo za študente, ki izpolnjujejo zgolj pogoj glede vpisa.

Odvzem in izguba pravice do nastanitve (36. člen)
Pravica do nastanitve se upravičenim študentom odvzame v primerih, navedenih v Enotnem pravilniku
o nastanitvi v študentskih domovih, ki je na voljo na spletišču agencije ARDISS.
Med najpogostejšimi primeri so:
neplačilo 3 najemnin, tudi če ne zaporedno;
neizpolnjevanje pogojev glede vpisa, uspeha, študijske dobe na univerzi, dohodka in premoženja, ki se
ugotovi na podlagi preverjanj agencije ARDISS ali obvestil, ki jih je poslala univerza oziroma drug organ
javne uprave;
predložitev lažnih izjav ali dokumentov z lažnimi podatki;
prepis na drugo univerzo oziroma opustitev študija v študijskem letu 2022/2023, in sicer pred 1.
julijem 2023.
Odvzem nastanitvenega mesta zaradi neizpolnjevanja pogojev, določenih v tem razpisu, pomeni
posledično zahtevo za plačilo najemnin po ceni, predvideni za študente, ki izpolnjujejo zgolj pogoj
glede vpisa. Študenti prvega letnika, ki jim je bila dodeljena nastanitev in jim je štipendija odvzeta
zaradi neizpolnjevanja pogoja glede uspeha, morajo za obdobje bivanja v študentskem domu
poravnati predvideno najemnino, določeno v 35. členu, oziroma stroške nastanitve za celo študijsko
leto, kot je navedeno v zbirni preglednici iz 16. člena, če jim je bila nastanitev dodeljena za celo
študijsko leto.
Študentom, ki se prepišejo na drugo univerzo ali opustijo študij v š. l. 2022/2023 pred 1. julijem 2023,
se stroški nastanitve zaračunajo na podlagi cene, navedene v 35. členu za obdobje dodelitve
nastanitve.
Upravičenec izgubi pravico do nastanitvenega mesta v primerih, ki so določeni v 11. členu tega razpisa
in v Enotnem pravilniku o nastanitvi v študentskih domovih.
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PRISPEVKI ZA NASTANITEV V PROTOGRUARU, BOCNU,
VERONI IN CONEGLIANU – ROK ZA ODDAJO VLOG: 28.
SEPTEMBER 2022
Rok in navodila za predložitev vloge (38. člen)
Vloge za pridobitev prispevka za nastanitev morajo prispeti na ARDISS do 28. septembra 2022 do
13. ure (po italijanskem poletnem času/GMT+2/UTC+2/CEST) skladno s pogoji, ki jih določa 6. člen
tega razpisa.

Razpisani prispevki (39. člen)
Študentom, vpisanim na študijske programe v Portogruaru, Bocnu, Veroni in Coneglianu, kjer ARDISS
ne upravlja neposredno nobenega študentskega doma, ARDISS izplača letni prispevek v znesku
1.200,00 EUR na podlagi ustrezno prijavljene najemne pogodbe.
Za vsak sedež študija je razpisanih 10 prispevkov.

Posebni pogoji (40. člen)
Študenti, ki zaprosijo za prispevek za nastanitev, morajo poleg izpolnjevanja pogojev glede vpisa,
uspeha, dohodka in premoženja, določenih v splošnih pravilih, ustrezati tudi naslednjim posebnim
pogojem:
 v š. l. 2022/2023 biti vpisani v študijske programe Univerze v Trstu, ki se izvajajo v Portogruaru,
ali v študijske programe Univerze v Vidmu, ki se izvajajo v Coneglianu, Bocnu in Veroni;
 imeti stalno prebivališče v eni od občin, ki je opredeljena kot občina zunaj kraja izobraževanja,
kot je določeno v členu 15.3 tega razpisa in v Prilogi 1; za sedeža v Bocnu in Veroni morajo
prosilci imeti stalno prebivališče v eni od občin, ki so od omenjenih mest oddaljene vsaj 50 km;
 bivati v nastanitvi proti plačilu, za katero je sklenjena najemna pogodba v skladu z določili
člena 15.3 tega razpisa.
Študenti morajo podati izjavo o dejanski uporabi nastanitve proti plačilu za najmanj 10 mesecev (v
obdobju od vključno 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023), ki se nahaja v bližini univerzitetnega
sedeža (tj. v občinah, ki se se smatrajo kot občine v kraju izobraževanja glede na sedež študijskega
programa), pri tem pa morajo na spletu izpolniti podatke o najemni pogodbi (trajanje, datum izteka,
najemnina in podatki o prijavi pogodbe).
Študenti, katerih najemna pogodba traja krajši čas od predvidenega, in jo želijo podaljšati oziroma
skleniti novo pogodbo, so še vedno upravičeni do prispevka, vendar morajo ARDISS-u po elektronski
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pošti na naslov info.trieste@ardis.fvg.it ali na info.udine@ardis.fvg.it obvezno sporočiti informacije o
podaljšanju pogodbe ali sklenitvi nove pogodbe, da lahko izpolnijo pogoj glede 10-mesečnega bivanja
v nastanitvi proti plačilu.
Znesek mesečne najemnine, ki jo plačuje študent, brez izdatkov za dobavo elektrike, plina in vode, ne
sme biti nižji od 120,00 €.
Pojasniti je treba, da prosilci, ki se v spletni vlogi sklicujejo na najemno pogodbo, ki se izteče pred
18. oktobrom 2022, se ne morejo uvrstiti na prednostni seznam upravičencev.
Študenti, ki pri izpolnitvi spletne vloge niso navedli, da so se vselili v nastanitev proti plačilu, morajo v
posebnem razdelku »Podatki o najemni pogodbi« naknadno in v vsakem primeru do 13. ure
18. oktobra 2022 na spletu navesti, da proti plačilu uporabljajo nastanitev, v kateri bodo bivali najmanj
10 mesecev, pri čemer morajo navesti naslov nastanitve, ki je v bližini univerzitetnega sedeža, znesek
mesečne najemnine, trajanje pogodbe, datum izteka in podatke o prijavi pogodbe.
Študentom, ki so vpisani v višje letnike, se prispevek za nastanitev izplača v dveh mesecih od objave
končnega prednostnega seznama.
Študentom, vpisanim v prvi letnik vseh študijskih programov, se prispevek za nastanitev izplača šele ob
pridobitvi vsaj 20 kreditnih točk (oziroma vsaj 10 kreditnih točk za programe, ki predvidevajo izključno
celoletne izpite) in po posredovanju s tem povezanega sporočila ARDISS-u. Prispevek se izplača pod
naslednjimi pogoji:
 študentom, ki zahtevane kreditne točke pridobijo do 10. avgusta 2023, prejmejo celoten znesek
prispevka;
 študentom, ki zahtevane kreditne točke pridobijo po 10. avgustu 2023, vendar do 30. novembra 2023,
prejmejo polovični prispevek, tj. 50 % celotnega zneska.
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PRISPEVKI ZA MEDNARODNO MOBILNOST – ROK ZA
ODDAJO VLOGE: 6. APRIL 2023
Rok in navodila za predložitev vloge (44. člen)
Vloge za prispevek za mednarodno mobilnost lahko predložijo izključno študenti, ki izpolnjujejo pogoje
oziroma so upravičeni do štipendije za š. l. 2022/2023. Vloge se lahko izpolnijo od 1. marca 2023 do
6. aprila 2023 do 13. ure (po italijanskem poletnem času/GMT+2/UTC+2/CEST) na načine, določene
v 6. členu tega razpisa.

Razpisana sredstva (45. člen)
Prispevki za mednarodno mobilnost so namenjeni študentom, ki izpolnjujejo pogoje ali so upravičeni
do štipendij za š. l. 2022/2023 in v istem študijskem letu opravijo obdobje študija ali praktičnega
usposabljanja z delom v tujini, ki ga financirajo in podpirajo Univerza v Trstu, Univerza v Vidmu,
Glasbeni konservatorij G. Tartini v Trstu, Glasbeni konservatorij J. Tomadini v Vidmu in Akademija za
likovno umetnost G. B. Tiepolo v Vidmu, in sicer tako v okviru programov, ki jih spodbuja Evropska
unija, kot tudi drugih programov zunaj EU (na podlagi dvostranskih sporazumov), in sicer pod pogojem,
da je obdobje študija in/ali praktičnega usposabljanja priznano na univerzitetni ravni v obliki
univerzitetnih kreditnih točk v sklopu študijskega programa v Italiji, tudi za namene zaključnega izpita.
Prispevek za mednarodno mobilnost znaša 600,00 EUR mesečno za obdobje bivanja v tujini, in sicer za
največ deset mesecev ne glede na državo gostiteljico in se lahko dodeli le enkrat za vsak program
visokošolskega izobraževanja.
Od zneska prispevka za mobilnost, ki znaša 600,00 EUR mesečno, se odšteje znesek štipendije,
dodeljene iz sredstev univerz, konservatorijev in Akademije za likovno umetnost, Evropske unije ali iz
katerega koli drugega dvostranskega sporazuma, vključno s tistimi, sklenjenimi zunaj okvira EU.
Povrnejo se povratni potni stroški do zneska 100,00 EUR za evropske države in do 500,00 EUR za
neevropske države, če univerza ali konservatorij nista že zagotovila ustreznega povračila. Povračilo se
odobri po predložitvi ustreznih dokazil, oddanih po spletnem postopku.
Obdobje bivanja v tujini se preveri pri naštetih institucijah in za vsak polni mesec bivanja, ki se šteje, da
znaša 30 dni, se mesečni prispevek izplača v celoti. Za obdobja, krajša od meseca dni, pa se prispevek
izplača za število dni dejanskega bivanja v tujini.
Prispevki se ne dodelijo za obdobje mobilnosti, opravljeno v spletni obliki iz Italije, iz naslova
študijskega programa ali praktičnega usposabljanja, ki ju podpirajo Univerza v Trstu, Univerza v Vidmu,
Glasbeni konservatorij G. Tartini v Trstu, Glasbeni konservatorij J. Tomadini v Vidmu in Akademija za
likovno umetnost G. B. Tiepolo v Vidmu.
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Posebni pogoji (46. člen)
Študenti, ki želijo pridobiti prispevek za mednarodno mobilnost, morajo poleg izpolnjevanja pogojev
glede vpisa, uspeha, dohodka in premoženja, določenih v splošnih pravilih, izpolnjevati tudi naslednje
pogoje:




izključno v študijskem letu 2022/2023 morajo v tujini opraviti obdobje študija ali praktičnega
usposabljanja, ki ga podpirajo Univerza v Trstu, Univerza v Vidmu, Glasbeni konservatorij G.
Tartini v Trstu, Glasbeni konservatorij J. Tomadini v Vidmu in Akademija za likovno umetnost G.
B. Tiepolo v Vidmu za udeležbo v programih mednarodne mobilnosti, ki jih spodbuja Evropska
unija, kot tudi v programih zunaj EU (na podlagi dvostranskih sporazumov);
v š. l. 2022/2023 morajo biti med prejemniki štipendije iz tega razpisa; zadevno obdobje
študija ali praktičnega usposabljanja mora biti priznano na univerzitetni ravni v obliki kreditnih
točk, ki se za izbrani študijski program pridobijo v Italiji.



Prosilci morajo v spletni vlogi izjaviti, da so upravičeni do štipendije za mednarodno mobilnost ali
praktično usposabljanje v tujini za š. l. 2022/2023, navesti obdobje bivanja v tujini, ki ga ob dodelitvi
štipendije določi univerza, konservatorij ali Akademija, ter izjaviti, da za isti študijski program niso
pridobili ARDISS-ovega prispevka za mednarodno mobilnost.
Če morebitna obvestila o podaljšanju študijskega obdobja v tujini prispejo po izteku roka za
predložitev vloge za prispevek, se bodo omenjena obvestila upoštevala le, če so bila poslana do roka,
določenega za predložitev zahteve za ponovno preverjanje pogojev.
Če se izkaže, da je dejansko obdobje bivanja v tujini krajše od navedenega ob izpolnitvi vloge, bo
ARDISS po preverjanju, ki ga opravijo uradi za mednarodno mobilnost navedenih institucij, na novo
določil znesek dodeljenega prispevka. Študent je dolžan ARDISS-u vrniti vsak znesek, ki ga je
neupravičeno prejel.
Študentom, vpisanim v višje letnike, se prispevek za mednarodno mobilnost izplača v dveh obrokih,
kot sledi:
 50 % zneska v 60 dneh od objave končnega prednostnega seznama pod pogojem, da je
obdobje mobilnosti že steklo;
 preostali znesek prispevka, vključno s potnimi stroški, se izplača po dejanskem zaključku
bivanja v tujini po preveritvi priznanja kreditnih točk, ki se nanašajo na obdobje mobilnosti.
ARDISS si pridržuje pravico, da prispevek izplača v enkratnem znesku.
Študentom, vpisanim v prve letnike magistrskih študijskih programov ali v dvoletne programe
specializacije, se prispevek za mednarodno mobilnost izplača šele po pridobitvi vsaj 20 kreditnih točk
(oziroma vsaj 10 kreditnih točk za programe, ki predvidevajo izključno celoletne izpite) in po
posredovanju s tem povezanega sporočila ARDISS-u. Prispevek se izplača pod naslednjimi pogoji:
 študentom, ki predpisane kreditne točke pridobijo do 10. avgusta 2023, se izplača celoten
znesek prispevka;
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 študentom, ki predpisane kreditne točke pridobijo po 10. avgustu 2023, vendar do
30. novembra 2023, se znesek prispevka razpolovi in prejmejo 50 % celotnega zneska.
Sporočilo o pridobitvi zahtevanih kreditnih točk je treba poslati izključno po e-pošti na lokalno
pristojno izpostavo agencije ARDISS na naslov info.trieste@ardis.fvg.it ali na info.udine@ardis.fvg.it.
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PRILOGE
Priloga 1 - Status študenta iz kraja izobraževanja, vozača in zunaj
kraja izobraževanja
Spodnji seznami opredeljujejo status študentov: iz kraja izobraževanja, vozači in zunaj kraja
izobraževanja.

Študenti, vpisani v študijske programe v Trstu
ŠTUDENTI IZ KRAJA IZOBRAŽEVANJA
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Trst, Milje, Dolina, Repentabor, Zgonik in Devin - Nabrežina
VOZAČI:
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Tržič, Štarancan, Ronke, Doberdob, Gradišče ob Soči,
Zagraj, Foljan, Sredipolje, Špeter ob Soči, Turjak, Červinjan, Škocjan ob Soči in študenti s stalnim
prebivališčem v občinah onkraj državnih meja, v občinah: Koper, Hrpelje - Kozina, Divača, Izola, Piran,
Postojna, Pivka, Sežana, Vipava ter v krajih Koseze in Podgrad v občini Ilirska Bistrica.
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah zunaj kraja izobraževanja, ki se ne nastanijo v bližini
univerze in proti plačilu bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali
drugih institucij.
ŠTUDENTI ZUNAJ KRAJA IZOBRAŽEVANJA:
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh ostalih občinah, ki se nastanijo v bližini univerze in proti plačilu
vsaj 10 mesecev bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali drugih
institucij.

Študenti, vpisani v študijske programe v Vidmu
ŠTUDENTI IZ KRAJA IZOBRAŽEVANJA
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato,
Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Rojale, Remanzacco, Tavagnacco,
Videm.
VOZAČI:
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Aiello, Artegna, Ahten, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo,
Bicinicco, Buja, Buttrio, Koprivno, Casarsa della Delizia, Cassacco, Castions di Strada, Červinjan,
Chiopris Viscone, Čedad, Codroipo, Colloredo di Montealbano, Krmin, Coseano, Dignano, Fojda,
Fagagna, Flaibano, Humin, Gonars, Gorica, Lestizza, Magnano in Riviera, Majano, Manzano, Mereto di
Tomba, Moimacco, Mortegliano, Moruzzo, Moš, Neme, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Premarjag, Rive
d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, Santa Maria La
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Longa, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Čenta, Tavorjana, Torviscosa,
Treppo Grande, Taržizem, Trivignano Udinese, Visco.
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah zunaj kraja izobraževanja, ki se ne nastanijo v bližini
univerze in proti plačilu bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali
drugih institucij.
ŠTUDENTI ZUNAJ KRAJA IZOBRAŽEVANJA:
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh ostalih občinah, ki se nastanijo v bližini univerze in proti plačilu
vsaj 10 mesecev bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali drugih
institucij.

Študenti, vpisani v študijske programe v Gorici
ŠTUDENTI IZ KRAJA IZOBRAŽEVANJA
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Fara, Gorica, Moš, Števerjan, Sovodnje ob Soči in izven
državnih meja, tj. v občini Nova Gorica.
VOZAČI:
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Buttrio, Koprivno, Krmin, Doberdob, Devin - Nabrežina,
Foljan - Redipulja, Gradišče, Manzano, Mariano del Friuli, Medeja, Tržič, Moraro, Romans d’Isonzo,
Ronke, Zagraj, Škocjan ob Soči, San Giovanni al Natisone, Šlovrenc, Špeter ob Soči, Štarancan, Turjak,
Videm, Vileš.
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah zunaj kraja izobraževanja, ki se ne nastanijo v bližini
univerze in proti plačilu bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali
drugih institucij.
ŠTUDENTI ZUNAJ KRAJA IZOBRAŽEVANJA:
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh ostalih občinah, ki se nastanijo v bližini univerze in proti plačilu
vsaj 10 mesecev bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali drugih
institucij.

Študenti, vpisani v študijske programe v Pordenonu
ŠTUDENTI IZ KRAJA IZOBRAŽEVANJA
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda,
Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenon, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola.
VOZAČI:
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Arba, Arzene, Aviano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa
della Delizia, Chions, Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di Sant'Urbano, Maniago, Montereale
Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravisdomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al
Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont,
Valvasone, Vivaro.
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah zunaj kraja izobraževanja, ki se ne nastanijo v bližini
univerze in proti plačilu bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali
drugih institucij.
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ŠTUDENTI ZUNAJ KRAJA IZOBRAŽEVANJA:
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh ostalih občinah, ki se nastanijo v bližini univerze in proti plačilu
vsaj 10 mesecev bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali drugih
institucij.

Študenti, vpisani v študijske programe v Huminu
ŠTUDENTI IZ KRAJA IZOBRAŽEVANJA
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Artegna, Bordano, Buia, Humin, Magnano in Riviera,
Montenars, Osoppo, Trasaghis in Pušja vas.
VOZAČI:
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Amaro, Ahten, Cassacco, Cavazzo Carnico, Chiusaforte,
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fojda, Fagagna, Forgaria nel Friuli, Bardo, Moggio
Udinese, Neme, Ragogna, Reana del Rojale, Rezija, Na Bili, Rive d 'Arcano, San Daniele del Friuli, San
Vito di Fagagna, Čenta, Tavagnacco, Tolmeč, Treppo Grande, Taržizem, Videm, Verzegnis.
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah zunaj kraja izobraževanja, ki se ne nastanijo v bližini
univerze in proti plačilu bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali
drugih institucij.
ŠTUDENTI ZUNAJ KRAJA IZOBRAŽEVANJA:
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh ostalih občinah, ki se nastanijo v bližini univerze in proti plačilu
vsaj 10 mesecev bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali drugih
institucij.

Študenti, vpisani v študijske programe v Portogruaru
ŠTUDENTI IZ KRAJA IZOBRAŽEVANJA
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Teglio Veneto,
Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di
Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle.
VOZAČI:
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave,
Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravisdomini,
Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Latisana, Lignano, Palazzolo
dello Stella, Precenicco, Teor.
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah zunaj območja kraja izobraževanja, ki se ne nastanijo
v bližini univerze in bivajo v javnih stanovanjskih objektih ali drugih zasebnih nastanitvah ali objektih
zavodov, za kar plačujejo najemnino.
ŠTUDENTI ZUNAJ KRAJA IZOBRAŽEVANJA:
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh ostalih občinah, ki se nastanijo v bližini univerze in proti plačilu
vsaj 10 mesecev bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali drugih
institucij.
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Študenti, vpisani na študijske programe v Coneglianu
ŠTUDENTI IZ KRAJA IZOBRAŽEVANJA
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Codogne, Colle Umberto, Godega di Sant'Urbano, Mareno
di Piave, Orsago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Susegana,
Tarzo, Vazzola in Vittorio Veneto.
VOZAČI:
Študenti s stalnim prebivališčem v občinah Arcade, Caneva, Cimadolmo, Cordignano, Fontanelle,
Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Pieve di Soligo, Povegliano,
Refrontolo, Revine Lago, San Polo di Piave, Sarmede, Sernaglia della Battaglia, Spresiano.
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh občinah zunaj kraja izobraževanja, ki se ne nastanijo v bližini
univerze in proti plačilu bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali
drugih institucij.
ŠTUDENTI ZUNAJ KRAJA IZOBRAŽEVANJA:
Študenti s stalnim prebivališčem v vseh ostalih občinah, ki se nastanijo v bližini univerze in proti plačilu
vsaj 10 mesecev bivajo v javnih nastanitvenih objektih ali v nastanitvah v lasti zasebnikov ali drugih
institucij.
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Priloga 2 – Seznam držav v razvoju po Ministrski uredbi št. 344
dne 8. 4. 2022
Afganistan
Angola
Bangladeš
Benin
Butan
Burkina Faso
Burundi
Kambodža
Srednjeafriška republika
Čad
Komori
Demokratična ljudska republika Koreja
Demokratična republika Kongo
Džibuti
Eritreja
Etiopija
Gambija
Gvineja
Gvineja Bissau
Haiti
Kiribati
Laoška ljudska demokratična republika
Lesoto
Liberija
Madagaskar
Malavi
Mali
Mavretanija
Mozambik
Mjanmar
Nepal
Niger
Ruanda
Sao Tome in Principe
Senegal
Sierra Leone
Salomonovi otoki
Somalija
Južni Sudan
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Sudan
Sirska arabska republika
Tanzanija
Vzhodni Timor
Togo
Tuvalu
Uganda
Jemen
Zambija
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Kontaktni podatki - Trst
Infotočka
Ulica Monte Valerio 3, 34127 Trst
info.trieste@ardis.fvg.it
Tel: +39 040 3595205
Faks: +39 040 3595352
Urnik telefonske službe za informacije:
od ponedeljka do petka od 9.30 do 12.00

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

Telefon

info.trieste@ardis.fvg.it

+ 39 040 3595205

Nastanitvene kapacitete na območju
univerz v Trstu in Gorici

alloggi.trieste@ardis.fvg.it

+ 39 040 3595302/213

Prehrana in izdaja kartic za menzo

ristorazione.trieste@ardis.fvg.it

+39 040 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: +39 0432 245772
Faks: + 39 0432 245777
Urnik telefonske službe za informacije:
od ponedeljka do petka od 9.30 do 12.00

Drugi koristni kontaktni podatki
Služba

Telefon

Štipendije
Prispevki za nastanitev
Prispevki za mednarodno mobilnost
Povračilo deželne pristojbine

info.udine@ardis.fvg.it

+39 0432 245772

Nastanitev v Vidmu

alloggi.udine@ardis.fvg.it

+39 0432 245714

Nastanitev v Pordenonu, Gorici, Huminu

alloggi.udine@ardis.fvg.it

+39 0432 245715
+39 0432 245716

Prehrana in izdaja kartic za menzo

info.udine@ardis.fvg.it

+39 0432 245717

Tehnična in IT pomoč

assistenza.informatica@ardis.fvg.it
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