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UPUTE ZA NATJEČAJ 

 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru 

programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) – omotnica PI Industrijalizirana Azija - 

Australija 

 
Stipendija obuhvaća putne troškove i dnevnice:  
Erasmus+ dnevnica je 160 eura, a putni troškovi 1100 eura. (Troškovi i dnevnice su izračunate u skladu 
sa Smjernicama Agencije za mobilnost i programe EU). 
 
Trajanje mobilnosti: 
14 dana (uključujući 2 dana za putovanje), 8 sati predavanja tjedno (samo za aktivnost podučavanje) 
 
Svrha mobilnosti: 
1. Podučavanje (nastavno osoblje)  
2. Osposobljavanje (nastavno i nenastavno osoblje) može uključivati nekoliko vrsta aktivnosti:  
 
- pohađanje strukturiranog tečaja/radionice stručnog usavršavanja u organizaciji inozemne 
visokoobrazovne ustanove; npr.: osiguranje kvalitete u visokom obrazovanju, provedba programa 
Erasmus+, poboljšanje organizacijskih i komunikacijskih sposobnosti djelatnika i sve ostalo što 
pridonosi poboljšanju vještina, znanja/kompetencija potrebnih za obavljanje poslova u okviru 
postojećeg radnog mjesta  

- rad prema modelu job-shadowing, tj. praćenja rada kolega na inozemnoj ustanovi pri obavljanju 
njihovih stručnih aktivnosti  

- jezični trening usmjeren na profesionalne potrebe sudionika  

 

Isplata financijske potpore 

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Sveučilištem Ugovor o 
dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja/ Ugovor o dodjeli 
financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja, kojim se reguliraju 
međusobna prava i obveze vezano za boravak u inozemstvu. Ukoliko je Korisnik djelatnik jedne od 
sastavnica Sveučilišta u Splitu, isti Ugovor potpisuje i dekan kao zakonski zastupnik ustanove. 

Sveučilište se obvezuje na žiro račun Sastavnice, uz nalog za prijenos sredstava, isplatiti financijsku 
potporu za Korisnika. 

Ovaj iznos će Sveučilište isplatiti za Korisnika prema važećim financijskim zakonima i propisima 
Republike Hrvatske te prema pravilima koja će objaviti Agencija za mobilnost i programe EU. 
Financijska potpora isplatit će se za Korisnika na žiro račun Sastavnice najkasnije 30 kalendarskih dana 
od stupanja Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu podučavanja 
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/ Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja na 
snagu, u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji definira Sveučilište, a prema uputama Nacionalne 
agencije.  

Financijska potpora isplatit će se Korisniku u obliku predujma po putnom nalogu, a konačan iznos 
financijske potpore određuje/utvrđuje se nakon što sudionik ispuni EU upitnik u internetskom alatu 
Mobility Tool i dostavi izvornik potvrde inozemne ustanove o sudjelovanju.  

Sveučilište je dužno isplatiti samo ona sredstva koja mu je doznačila Nacionalna agencija odnosno 
Europska komisija. 

 

Osoblje bez financijske potpore (ZERO-GRANT STAFF) 

Osoblje koje se prijavi na Natječaj, ali ne uđe u krug osoblja odabranog za mobilnost uz potporu, može 
na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant staff). Na njih se primjenjuju sva pravila kao i za 
članove osoblja koji primaju Erasmus+ financijsku potporu. 

 

Dvostruko financiranje 

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak biti 
dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Prijavom na Natječaj, kandidati 
potpisuju izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja. 

 

Osiguranje 

Osoblje je dužno biti zdravstveno osigurano za vrijeme boravka u inozemstvu.  

 

Viza 

Ukoliko je potrebna viza za boravak u inozemstvu korisnik financijske potpore je dužan sam ishoditi 
vizu u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. 

 


