
Razpis štipendij AYUSH 

Veleposlaništvo Indije obvešča o razpisu štipendij za opravljanje sledečih študijskih programov v Indiji: 

ajurveda, unani, siddha in homeopatija. 

 

Štipendije so na voljo za naslednje študijske programe: 

 

Dodiplomski študij (BSc) 

 

• Naziv: Univerzitetni diplomirani specialist ajurvedske medicine in kirurgije (BAMS): 5 let in pol študija, 

vključno z enoletnim obveznim kliničnim usposabljanjem 

Pogoj: 12 let šolanja z naravoslovnimi predmeti (npr. fizika, kemija in biologija) 

 

• Naziv: Univerzitetni diplomirani specialist siddha medicine in kirurgije (BSMS): 5 let in pol študija, 

vključno z enoletnim obveznim kliničnim usposabljanjem 

Pogoj: 12 let šolanja z naravoslovnimi predmeti (npr. fizika, kemija in biologija) 

 

• Naziv: Univerzitetni diplomirani specialist unani medicine in kirurgije (BUMS): 5 let in pol študija, 

vključno z enoletnim obveznim kliničnim usposabljanjem 

Pogoj: 12 let šolanja z naravoslovnimi predmeti (npr. fizika, kemija in biologija) 

 

• Naziv: Univerzitetni diplomirani specialist homeopatskih zdravil in kirurgije (BAMS): 5 let in pol študija, 

vključno z enoletnim obveznim kliničnim usposabljanjem 

Pogoj: 12 let šolanja z naravoslovnimi predmeti (npr. fizika, kemija in biologija) 

 

• Naziv: Diplomirani specialist joge: 3-letni program 

Pogoj: 12 let šolanja 

 

Podiplomski študij (MD) 

 

• Doktor ajurvedske medicine: 3-letni študij 

Pogoj: Diploma BAMS, priznana s strani CCIM 

 

• Doktor siddhe: 3-letni študij 

Pogoj: Diploma BSMS, priznana s strani CCIM 

 

• Doktor unanija: 3-letni študij 

Pogoj: Diploma BUMS, priznana s strani CCIM 

(Naj opozorimo, od tujih univerz CCIM priznava le diplome šri lanških univerz) 

 



• Doktor homeopatije: 3-letni študij 

Pogoj: Diploma BHMS, priznana s strani CCH 

 

(Naj opozorimo, da CCH priznava le diplome UG indijskih univerz) 

 

Doktorski študij (PhD) 

 

Doktorat iz ajurvede: 3-letni študij 

Pogoj: Naziv dr. ajurvede (v angl. MD), priznana s strani CCIM 

 

Postopek prijave 

Obrazec vloge za štipendije, ki vsebuje podrobnejše informacije glede potrebnih dokumentov, 

zdravniškega pregleda in zneskov (v indijskih rupijah - INR), lahko najdete spodaj.  

Predložiti je potrebno šest (6) izvodov popolnih vlog, in sicer naj bodo vloge pravilno izpolnjene in 

poslane skupaj z zahtevanimi dokumenti. Overjenim kopijam vseh dokumentov priložite tudi angleške 

prevode in opravljene (strokovne) učne programe. 

Vloge pošljite na naslov: 

Embassy of India 
'AYUSH scholarship' 
Železna cesta 16 
1000 Ljubljana 
 
in en (1) izvod po elektronski pošti na cons.ljubljana@mea.gov.in do 30.5.2013.  

Kandidati bodo imeli na veleposlaništvu razgovor, opravljali pa bodo tudi preizkus znanja iz angleščine. 

 

Indijski svet za kulturne odnose (ICCR) bo kandidate prek veleposlaništva pravočasno obvestil o izboru 

štipendistov. 

 

Prijavni obrazec 

(v pdf formatu, za različico v MS Word se obrnite na zgoraj omenjeni elektronski naslov) 

 

mailto:cons.ljubljana@mea.gov.in
http://www.indianembassy.si/library/includes/file.asp?FileId=130

