
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU 

dana 27. veljače 2023. raspisuje 

NATJEČAJ 

za organizaciju kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive 

Programme – BIP) u okviru ključne aktivnosti 1 programa Erasmus+ projekt 

2021-1-HR01-KA131-HED-000003747 

 
OPĆI DIO 
 
Sveučilištu u Splitu je u prosincu 2020. godine odobren novi Erasmus Charter for 
Higher Education i Erasmus ID kod HR SPLIT01, čime je omogućeno sudjelovanje 
Sveučilišta u programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. Temeljem Povelje 
Sveučilištu u Splitu omogućava se raspisivanje Natječaja za organizaciju 
kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP), Erasmus+ 
program, projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000003747. 
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 
odnose se jednako na muški i ženski rod. 
 
U okviru ovog Natječaja sastavnice Sveučilišta u Splitu prijavljuju kombinirane 
intenzivne programe (Blended Intensive Programme – BIP) koji će se izvoditi u 
organizaciji sastavnice uz sudjelovanje partnerskih institucija. Kombinirani intenzivni 
programi su kratki, intenzivni programi za grupe studenata ili nastavnog i 
nenastavnog osoblja (polaznika) u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i 
poučavanja. Njihova struktura obuhvaća kratkoročnu fizičku grupnu mobilnost u 
trajanju od 5 do 30 dana uz obveznu virtualnu komponentu koja omogućuje 
suradničko učenje i timski rad putem interneta. Nakon provedbe kombiniranog 
intenzivnog programa, u slučaju kad su polaznici studenti, dodjeljuje se najmanje 3 
ECTS-a boda, koji će im biti priznati po povratku na matičnu ustanovu. 
 
VAŽEĆE RAZDOBLJE 
 
Sve mobilnosti u okviru ovog Natječaja moraju završiti zaključno do 31. listopada 
2023. godine. 
 
 
 

KLASA: 605-01/23-01/03 

URBROJ: 2181-202-2-1-1 

Split, 27. veljače 2023. 



 
 

 
 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI 
 
Za prijavu na kombinirane intenzivne programe nužno je partnerstvo od najmanje tri 
visoka učilišta nositelja Erasmus povelje u visokom obrazovanje iz tri različite 
programske zemlje, od kojih je jedno visoko učilište koordinator u programu. Uvjet 
za financiranje organizacije ove aktivnosti je sudjelovanje najmanje 15, a najviše 20 
polaznika iz programskih zemalja, što ne uključuje lokalne studente, kao ni lokalno 
nastavno osoblje i predavače koji sudjeluju u održavanju programa. Svi studenti, 
polaznici BIP-ova moraju ostvariti najmanje 3 ECTS boda. Kombinirani intenzivni 
program mora uključivati i fizičku i virtualnu komponentu. Preduvjet za suradnju je 
potpisani Erasmus+ među-institucijski sporazum između partnerskih institucija, a to 
može biti i multilateralni među-institucijski sporazum ako su partneri s time suglasni. 
 
OSTALE ODREDBE 
 
Iako maksimalni broj polaznika nije propisan, prilikom izrade kombiniranog 
intenzivnog programa potrebno je uzeti u obzir učinkovitost učenja i osposobljavanja 
te organizaciju programa te se preporuča da broj polaznika ne bude veći od 60. 
 
PARTNERI U BIP-u  
 
Partneri u kombiniranom intenzivnom programu (najmanje tri visoka učilišta iz tri 
programske zemlje) tvore partnerstvo na način da je jedna institucija koordinator 
programa. Sudjelovati može i bilo koje drugo visoko učilište ili organizacija (npr. 
poduzeće, nevladina udruga ili istraživačka organizacija) koja se nalazi u zemlji 
sudionici programa. Organizacije koje nisu visoka učilišta također mogu sudjelovati i 
primati sudionike za posebne zadatke te praktičan rad i trening tijekom kombiniranog 
intenzivnog programa, ili mogu slati trenere u smislu osoblja pozvanog iz tvrtke da 
sudjeluje u kombiniranom intenzivnom programu. Visoka učilišta iz partnerskih 
zemalja mogu sudjelovati i slati sudionike o vlastitom trošku. Sudionici iz partnerskih 
zemalja ne uračunavaju se u minimalne zahtjeve. 
 
ULOGE PARTNERA 
 

1. Visoko učilište koordinator prijavljuje i prima organizacijska sredstva za 
kombinirani intenzivni Program.  

2. Visoko učilište primatelj ugošćuje program i sudionike te financira pozvano 
osoblje iz organizacija koja nisu visoka učilišta (npr. poduzeća, nevladine 
udruge ili istraživačke organizacije).  

3. Visoko učilište pošiljatelj financira mobilnost svojih odlaznih studenata i 
odlaznog osoblja. 

 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI 
 

1. Osobe koje sudjeluju u programu u svrhu učenja ili osposobljavanja:  

• za mobilnost u svrhu studijskog boravka (SMS kratkoročna mobilnost): 
studenti registrirani na visokom učilištu i upisani na prijediplomskom, 
diplomskom ili poslijediplomskom studiju 

• za mobilnost u svrhu osposobljavanja (STT) - (ne)nastavno osoblje 
zaposleno na visokom učilištu u zemlji sudionici programa 

2. Osobe koje izvode program (STA mobilnost): 



 
 

 
 

• nastavnici i treneri iz visokog učilišta primatelja  
• nastavnici i treneri koji dolaze s drugih visokih učilišta  
• osoblje pozvano da podučava na visokom učilištu u zemlji sudionici programa 

iz bilo kojeg poduzeća koje posluje u zemlji sudionici programa, javne ili privatne 
organizacije (kojoj nije dodijeljena Erasmus povelja u visokom obrazovanju) aktivne 
na tržištu rada ili u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih, istraživanja i 
inovacija (uključujući zaposlene doktorande).  
 
Program može biti otvoren i za studente i osoblje (visoka učilišta i druge organizacije) 
izvan osnovnog partnerstva visokih učilišta iz programskih zemalja financiranih iz 
svojih KA131 projekata, dok iz partnerskih zemalja studenti i osoblje mogu doći o 
svom trošku. Lokalni sudionici, uključujući studente i osoblje sa sveučilišta primatelja 
mogu sudjelovati, ali nisu financirani te se ne broje u minimalan broj sudionika 
programa. U istom intenzivnom programu kao polaznici programa mogu zajedno 
sudjelovati i studenti i osoblje. 

 
 
AKTIVNOSTI U OKVIRU KOMBINIRANIH INTENZIVNIH PROGRAMA 
 
Kombinirani intenzivni programi sastoje se od fizičke i virtualne komponente. Fizička 
mobilnost traje od 5 do 30 dana. Nisu utvrđeni kriteriji prihvatljivosti trajanja virtualne 
komponente, ali kombinirana virtualna i fizička mobilnost moraju studentima donositi 
najmanje 3 ECTS boda. Virtualna komponenta može se ostvariti prije, tijekom i/ili 
nakon fizičkog dijela mobilnosti. 
 
MJESTO PROVEDBE AKTIVNOSTI 
 
Fizička mobilnost može se ostvariti na visokom učilištu primatelju ili na bilo kojem 
drugom mjestu u zemlji visokog učilišta primatelja. Nije moguće održati BIP u zemlji 
koja nije zemlja visokog učilišta partnera u programu. 
 
IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 
 
Na ovome natječaju dostupna je organizacijska potpora za 2 kombinirana intenzivna 
programa u iznosu od 6.000,00 EUR (za 15 polaznika) do 8.000,00 EUR (za 20 
polaznika). Za financiranje se ne uzimaju u obzir nastavnici/predavači koji sudjeluju 
u održavanju programa. Dodijeljena sredstva su namijenjena za organizacijsku 
potporu kojima se pokrivaju troškovi vezani za pripremu, osmišljavanje, razvoj, 
provedbu i praćenje programa te provedbu virtualnih/udaljenih aktivnosti, kao i 
cjelokupno upravljanje i koordinaciju. Troškovi mogu uključivati: izradu dokumenata 
ili obrazovnog materijala, iznajmljivanje prostora, iznajmljivanje opreme, izlete, 
komunikacijske aktivnosti, prevođenje i tumačenje, pripremne posjete i 
administrativne poslove. 
 
Ako je sastavnica Sveučilišta u Splitu koordinator intenzivnog programa te joj se 
odobri organizacijska potpora za intenzivni program, sredstva za organizacijsku 
potporu će biti prenijeta sa Sveučilišta u Splitu na sastavnicu u iznosu od 90% od 
ukupne dodijeljene organizacijske potpore. Sveučilište u Splitu zadržava iznos od 
10% organizacijske potpore za potrebe administrativne potpore provedbi intenzivnog 
programa. 



 
 

 
 

Ako više sastavnica Sveučilišta u Splitu zajedno izvodi program, potrebno je sklopiti 
Ugovor o izvođenju programa kojim će se regulirati međusobna prava i obveze a koji 
Ugovor je potrebno priložiti natječajnoj dokumentaciji. 
 
Sveučilište i sastavnica će sklopiti Sporazum o provođenju projekta, kojim će se 
regulirati detalji provedbe.  
 
Nakon provedbe BIP-a i dostave izvješća od strane sastavnice koordinatora 
programa, Sveučilište u Splitu utvrdit će ukupan iznos prihvatljive organizacijske 
potpore ovisno o konačnom broju prihvatljivih sudionika na fizičkoj mobilnosti.  
 
FINANCIRANJE SUDIONIKA 
 
Polaznici programa (studenti te (ne)nastavno osoblje) su financirani iz KA131 
sredstava visokog učilišta pošiljatelja te se mobilnost financira samo ako je u pitanju 
dolazna prekogranična mobilnost. Nastavnici i treneri primaju također sredstva za 
putne i životne troškove iz KA131 sredstava matičnog visokog učilišta koje ih šalje. 
U slučaju predavača iz organizacija koje nisu visoko učilište njihovu mobilnost 
financira prihvatno visoko učilište. 
 
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA 
 
 
1. Obrazac za prijavu kombiniranih intenzivnih programa potpisan od strane 
prijavitelja programa te čelnika sastavnice Sveučilišta u Splitu 
 
2. Pismo namjere za partnere/Letter of Intent (predložak) najmanje dva visoka 
učilišta iz programskih zemalja o sudjelovanju u BIP-u kao partneri.  
 
Financijska potpora dodjeljuje se prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come, 
first served“) uz uvjet uredno dostavljene natječajne dokumentacije. U slučaju 
iskorištenja osiguranih sredstava prije gore naznačenog roka prijave, natječaj će se 
okončati. 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ 

 

Prijava na Natječaj podnosi se osobno na adresu: 

 

Sveučilište u Splitu 

Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju 

Sinjska 2, 3.kat, 21000 Split 

 

ili preporučenom poštom na adresu:  

Sveučilište u Splitu 

Ruđera Boškovića 31, 21000 Split s naznakom za organizaciju kombiniranih 

intenzivnih programa (Blended Intensive Programme – BIP) u okviru ključne 

aktivnosti 1 programa Erasmus+ projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000003747 



 
 

 
 

 

i elektroničkim putem s naznakom za organizaciju kombiniranih intenzivnih 

programa (Blended Intensive Programme – BIP) u okviru ključne aktivnosti 1 

programa Erasmus+ projekt 2021-1-HR01-KA131-HED-000003747 na: 

erasmus@unist.hr, smikacic@unist.hr. 

 
 
VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA 
 
- Obrazac za prijavu kombiniranih intenzivnih programa 
- Upute za prijavu kombiniranih intenzivnih programa 
- Pismo namjere za partnere/Letter of Intent (predložak) 
- Erasmus+ vodič 
 
OBJAVA REZULTATA 
 
Sastavnicama-prijaviteljima na Natječaj bit će poslana obavijest o rezultatima 
Natječaja, a isti će biti objavljeni i na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. 
 
POSTUPAK ŽALBE 
 
Protiv Odluke o odabiru može se podnijeti žalba Povjerenstvu u roku 8 dana od dana 
objave rezultata na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. Žalba se podnosi u 
pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno službi protokola Sveučilišta u Splitu 
na adresi Ruđera Boškovića 31, 21000 Split, radnim danom od 8.00 do 16.00 sati. O 
žalbi odlučuje isto Povjerenstvo u roku 8 dana od podnošenja žalbe donošenjem 
Odluke o žalbi. 
 
OSTALO 
 
Prijavom na Natječaj prijavitelji pristaju da se njihovo ime objavi na popisu 
izabranih/odbijenih prijava ili na listi čekanja. 
 
Za sve dodatne informacije obratite se Odjelu za međunarodnu i međusveučilišnu 
suradnju, Sinjska 2, 3. kat, 21000 Split 
erasmus@unist.hr 
smikacic@unist.hr 
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