
 

 

Sprejem štipendistov fundacije ASEF  
na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, 

 
 
 
Ameriško slovenska izobraževalna fundacija ASEF je letos zaključila že peti razpis za 

raziskovalne štipendije za slovenske študente in Američane slovenskih korenin za 10-
tedenske poletne raziskovalne obiske na vrhunskih univerzah in raziskovalnih institucijah v 
Sloveniji in svetu. 
 
Delovanje fundacije ASEF podpira tudi Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po 
svetu, tako sta minister Gorazd Žmavc in dr. Jure Leskovec marca letos podpisala 
memorandum o sodelovanju med uradom in fundacijo. V zadnjih štirih letih se je izmenjav 

udeležilo okrog 50 študentov, samo letos pa ASEF v sodelovanju z Uradom Vlade RS za 
Slovence v zamejstvu in po svetu omogoča štipendije 28 študentom, kar je največje število 
doslej. 
 
Predsednik upravnega odbora ASEF dr. Jure Leskovec je o sodelovanju povedal naslednje: 
»V Ameriško slovenski izobraževalni fundaciji ASEF smo veseli sodelovanja z Uradom Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Skupaj povezujemo Slovence po celem svetu, 
spodbujamo pretok znanja in kulture, hkrati pa mladim Slovencem doma in v tujini dajemo 
priložnost za strokovno in osebnostno rast ter izpopolnjevanje. V prihodnosti bi radi razširili 
naše programe še na druge države kot sta na primer Avstralija in Argentina hkrati pa bi radi k 
sodelovanju pritegnili tudi podjetja ter jim preko Slovencev po svetu odprli pot v svet.« 

 
ASEF ponuja dva štipendijska programa, ki spodbujata kroženje znanja med Slovenci:  

 

 Prvi štipendijski program omogoča slovenskih študentom, da obiščejo raziskovalne 
skupine slovenskih profesorjev, ki delujejo na najboljših univerzah v ZDA, Kanadi in 
Veliki Britaniji. Na ta način ASEF omogoča nadarjenim slovenskim študentom, da 
razvijejo svoje potenciale, hkrati pa povezuje slovenske profesorje in slovensko 
izseljensko skupnost po svetu. 
 

 Drugi program fundacije ASEF pa so štipendije za študente slovenskih korenin, ki 
živijo po svetu in jim omogoča, da obiščejo Slovenijo ter se dva meseca strokovno 
izpopolnjujejo v podjetjih, univerzah in raziskovalnih institutih. Letos Slovenijo 
obiskujejo študentje iz ZDA, Argentine in Danske.  

 
 
 
 
 
 



Na tiskovni konferenci bosta o svojih izkušnjah spregovorili tudi dve štipendistki fundacije 
ASEF: 
 
 

 
Angelika Vižintin, ki je bila na izmenjavi v ZDA leta 
2017. Angelika je uspešna študentka Biotehniške 
fakultete, Univerze v Ljubljani. Za svoje izjemne 
študijske uspehe je bila tudi nagrajena s strani fakultete.  
V ZDA je delala v ekipi dr. Mihaela Pavličeva na 
Cincinnati Children's Hospital Medical Center. Več o 
Angelikini študijski poti lahko preberete na tej povezavi.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Michaela Gacnik, ki je trenutno na izmenjavi v 
Sloveniji, študira marketing v Bostonu. Slovenske 
korenine ima po očetovi strani, zato se zelo veseli 
prihoda v Slovenijo, kjer bo sodelovala s fundacijo 
ASEF in potovalno agencijo TRUD. Več o njenih 
aktivnostih v Sloveniji in hobijih lahko preberete na tej 
povezavi.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informacije o letošnjih štipendistkah in štipendistih je možno dobiti na naslednjih povezavah: 
 

 Štipendisti, ki so prišli na izmenjavo v Slovenijo 

 Štipendisti, ki so odšli na izmenjavo   
 

https://www.asef.net/fellows-2017/
https://www.asef.net/fellows-2018-visiting-slovenia/
https://www.asef.net/fellows-2018-visiting-slovenia/
https://www.asef.net/fellows-2018/

