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SVEUČILIŠTE U SPLITU
dana 4. rujna 2017. raspisuje

NATJEČAJ
za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa Erasmus+ u ljetnom
semestru akademske godine 2017./2018.

OPĆI DIO
Sveučilište u Splitu za akademsku godinu 2017./2018. ima pravo sudjelovanja u programu
Erasmus+, temeljem dodijeljene Erasmus povelje za visoko obrazovanje (255210-EPP-12014-1-HR-EPPKA3-ECHE) i Erasmus ID koda HR SPLIT01. Temeljem Povelje Sveučilištu
u Splitu omogućava se slanje studenata na mobilnost u svrhu studija.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose
se jednako na muški i ženski rod.
VAŽEĆE RAZDOBLJE
Sve mobilnosti u okviru ovog Natječaja mogu se ostvariti od 1.1.2018. do 30.9.2018.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI
Svi studenti Sveučilišta u Splitu koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini
2017./2018.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog
studija, prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija.
Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju
redovni studij u punom vremenu.
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini bio
najmanje 3,00. Ukoliko bi se iznimno prijavio student s prosjekom nižim od 3,0 a nikako nižim
od 2,75, bit će potrebno dostaviti 2 preporuke profesora.

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12
mjeseci na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short cycle (EQF razine 5 i 6),
diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko puta, dok studenti
integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju od 24 mjeseca.
Mobilnosti ostvarene u okviru Programa za cjeloživotno učenje, potprograma Erasmus
(2007.-2013.) kao i mobilnosti u okviru programa Erasmus Mundus (2007.-2013.) ubrajaju se
u izračun do maksimalnog trajanja od 12 mjeseci mobilnosti po razini studija (360 dana).
AKTIVNOSTI U OKVIRU MOBILNOSTI STUDENATA
Financijska potpora se dodjeljuje u svrhu sufinanciranja sljedećih aktivnosti:


Mobilnosti u svrhu studija u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili
poslijediplomskog studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi uključujući izradu
završnog rada (to ne uključuje samostalno istraživanje koje nije sastavni dio studija)

STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA
Osoba s posebnim potrebama je student ili član osoblja čije fizičke, mentalne ili zdravstvene
okolnosti zahtijevaju dodatnu financijsku potporu. Ukoliko osoba s posebnim potrebama
zadovolji natječajne uvjete za odlazak na mobilnost, ima pravo zatražiti dodatnu financijsku
potporu. Sveučilište, u tom slučaju, supotpisuje prijavu kandidata za dodatnu potporu i šalje
AMPEU-u.
Prijavni obrazac za dodatnu potporu za osobe s posebnim potrebama dostupan je u
Vezanim dokumentima Natječaja.
STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA
Studenti slabijeg socioekonomskog statusa imaju mogućnost dobiti dodatna financijska
sredstva za odlazak na mobilnost.
Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega
socioekonomskog statusa u iznosu od 200 EUR mjesečno za ak. god. 2017./2018. su
sljedeći:
- prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65% proračunske
osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz
potrebno je dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog
kućanstva za 2016. godinu.
Za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine
potrebno je priložiti, osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za
mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za 2016. godinu.
- popunjena Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom
podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi
prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo)
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Studenti koji smatraju da udovoljavaju uvjetima za dodjelu dodatne financijske potpore
dokumentaciju kojom dokazuju slabiji socioekonomski status mogu dostaviti najkasnije do
25. rujna 2017.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov
boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije.
Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se
inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)
Studenti koji se prijave na Natječaj i koji udovoljavaju svim uvjetima ali ne postoje dostatna
sredstva za financiranje njihove mobilnosti, na mobilnost mogu ići o vlastitom trošku uz
status studenta na mobilnosti, tzv. zero-grant students. Na njih se primjenjuju ista pravila kao
i na studente koji imaju potporu.

PRIJAVA NA NATJEČAJ
Natječajna dokumentacija:
1. Prijavni obrazac - ispravno elektronski ispuniti i ručno potpisati;
2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama, ukoliko je primjenjivo
3. Životopis na engleskom jeziku (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku;
obrazac dostupan u vezanim dokumentima Natječaja)
4. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične
sastavnice na hrvatskom jeziku;
5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano;
6. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student
posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).
Napomena: studenti jezika ne prilažu ovu potvrdu

Prijava na Natječaj predaje se osobno na adresu:
Sveučilište u Splitu
Ured za međunarodnu suradnju
Ruđera Boškovića 31, 21000 Split
(sjeverni toranj zgrade Sveučilišne knjižnice, prizemlje)
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ili preporučenom poštom poslati na adresu:
Sveučilište u Splitu
Ured za međunarodnu suradnju
Livanjska 5, 21000 Split
s naznakom za ''Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru programa
Erasmus+ u ljetnom semestru akademske godine 2017./2018.''
Rok za podnošenje prijava je 25. rujna 2017.
Ukoliko prijave šaljete poštom, pripazite da datum na pošiljci bude zaključno s 25. rujna
2017., a ukoliko prijave donosite osobno, zaprimat će se najkasnije do 16 sati 25. rujna
2017.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijavni obrazac za akademsku godinu 2017./2018.
Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
Europass CV
Popis ECTS povjerenika na sastavnicama
Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama
Popis visokoškolskih ustanova s kojima
međuinstitucijski sporazum
7. Dodatni kriteriji sastavnica
8. Erasmus+ Programme Guide
9. Često postavljana pitanja Erasmus+

je

potpisan

Erasmus+

POSTUPAK ODABIRA STUDENATA
Odabir studenata će vršiti Povjerenstvo za odabir kandidata temeljem rang listi
Povjerenstava za rangiranje kandidata na sastavnicama Sveučilišta, donošenjem Odluke o
odabiru kandidata.
Nakon utvrđivanja potpunosti dokumentacije, osnovni kriterij je da će prioritet imati studenti
koji još nisu odlazili na mobilnost za vrijeme studija, potom akademski uspjeh, znanje stranog
jezika kao i ocjena pisma motivacije.
Dodatni kriteriji sastavnica objavljeni su u vezanim dokumentima Natječaja te su ih studenti
dužni uzeti u obzir prilikom podnošenja prijave.
Povjerenstvo za odabir kandidata će broj kandidata unutar konačne Odluke o odabiru
kandidata odrediti temeljem sljedećih kriterija (ne nužno ovim redoslijedom):
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Broj aktivnih Erasmus+ sporazuma koje je sastavnica potpisala,
broj odlaznih Erasmus+ studenata sastavnice (mobilnost u svrhu studija),
broj dolaznih Erasmus+ studenata koje je sastavnica ugostila na mobilnost u svrhu studija,
a sve u odnosu na ukupan broj studenata sastavnice.
Za sve kriterije relevantni su podatci iz Erasmus+ Natječajne godine 2015./2016.
Odluke Povjerenstava za rangiranje kandidata na sastavnicama će se objaviti najkasnije do
9. listopada 2017. na mrežnim stranicama sastavnica.
Lista odabranih kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta i na oglasnoj ploči
Sveučilišta najkasnije do 6. studenoga 2017.
Konačan broj odabranih studenata kao i trajanje svake mobilnosti za ljetni semestar
akademske godine 2017./2018. odredit će se u okviru raspoloživih sredstava dodijeljenih
Sveučilištu u Splitu od strane Agencije za mobilnost i programe EU.
OSTALO
Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih
kandidata ili na listi čekanja.
Za sve dodatne informacije obratite se Erasmus koordinatorima na svojim sastavnicama ili
na Sveučilištu:
Uredu za međunarodnu suradnju, Ruđera Boškovića 31
erasmus@unist.hr, outgoing@unist.hr
Tel: 566 330
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