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Moja pot... 
 2004 diplomiral računalnistvo 
 2008 doktoriral AI 
 Od 2009 učim in raziskujem na Stanfordu 

 

 
 Droben tisk: Kar sledi velja vsaj za... 

 Naravoslovje in tehniko.  
(Verjetno pa tudi za še kakšno drugo pročje.) 

 Boljše univerze v Ameriki 

 Doktorat (in tudi magisterij) 
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 Govori s čim več ljudmi 
 Pojdi do profesorjev na domači fakulteti! 

 MSc 
 Iščemo ljudi, ki bodo dobri v industriji 

 Ponavadi plačaš sam 

 Poslušaš predmete (Poglej predmetnik!) 
 PhD 
 Iščemo razmišljevalce in raziskovalce 

 Boljša univerza, boljši social network 

 Traja 5/6 let 
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 Reseach Statement 

 Opišeš svoje izkušnje in kaj te zanima 

 Naštej 3 profse, s katerimi bi rad delal/a! 

 GRE, TOEFL 

 Če ni slabo je redu 

 CV 

 Naj bo kratek in jedrnat 

 Stvari postavi v kontekst (štipendije, 
nagrade, ocene, objave) 
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 Priporočilna pisma (delajo razliko!) 

 He/She walks on the water! 

 Iz pisem se čuti navdušenje  

 Opis konkretnih raziskav 

 Kontekst in primerjave: 

 "študent X je dobil 10" 

 "je bil najboljši v razredu 50 študentov" 

 "je bil najboljši v zadnjih petih letih" 

 "je boljši študenta Y, ki je že pri vas" 
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 V resnici niso pomembne! 

 Nihče ni sprejet zato,  
ker bi imel denar! 

 Veliko možnosti:  
Štipendije, TA, RA 

 Stanfordski PhD študent  
(poleg šolnine) dobi še 
2.6k$/mesec 
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 Najdi si dobrega mojstra in mu zaupaj! 
 Izkoristi možnost in priložnosti,  

ki so ti dane 
 Doktorat: 

 Predmeti niso pomembni  
so le orodje za raziskave 

 Zdrava kmečka pamet  
in trma neseta daleč! 

 Ne bodi preveč fiksiran v svoje ideje 
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 Stik s Slovenijo je pomemben  
(in zahteva energijo ter potrpežljivost) 

Most za slovenske študente v tujino 

 Sodelovanje in pretok idej 

 Vsak se enkrat vrne! 
 

 Vsakič ko pridete domov, se  
pojdite pokazat na fakulteto 

 

 
 

7/20/2012 



 

Jernej Barbič je napisal super  
vodič o prijavah in študiju v Ameriki 
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