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SVEUČILIŠTE U SPLITU 

dana 21. siječnja 2020. raspisuje 

 

NATJEČAJ 

za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i 

partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  

omotnica IPA – BiH, Mostar 

 

OPĆI DIO 

Sveučilište u Splitu ima pravo sudjelovanja u programu Erasmus+ (2014.-2020.), budući 

da mu je dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje (255210-EPP-1-2014-1-

HR-EPPKA3-ECHE) i Erasmus ID Code HR SPLIT01.  

U okviru ERASMUS+ Projekta 2019-1-HR01-KA107-060564 koji se odnosi na mobilnost 

između država sudionica u programu i partnerskih država, Sveučilište u Splitu objavljuje 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija i dolaznu mobilnost nastavnog i 

nenastavnog osoblja u svrhu podučavanja (za nastavno osoblje) i osposobljavanja 

(za nastavno i nenastavno osoblje) iz visokoškolskih ustanova partnerskih zemalja. Svim 

dolaznim mobilnostima u sklopu ovog Natječaja upravlja i koordinira Sveučilište u Splitu. 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i 

odnose se jednako na muški i ženski rod. 

 

 

 

 



OSOBLJE 

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ prema ovom Natječaju mogu se 

ostvariti po Objavi Odluke o odabiru kandidata do zaključno s 15. 7. 2021. 

Rok prijave je 6. 2. 2020. 

 

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na list i navedene/osobne 

informacije koriste za daljnju administrativnu obradu podataka i koriste u svrhu projektnih 

izvještaja. 

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI 

 
OSOBLJE 

Na Natječaj se mogu prijaviti zaposlenici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta 

Sveučilišta u Mostaru (nastavno i nenastavno osoblje). 

Za područja razmjene vidjeti Upute za natječaj. 

 

 

OSOBLJE 

1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form) 

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama 

3. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac) 

4. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od 

prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se 

popunjava Staff Mobility Agreement for Teaching ili Staff Mobility Agreement for 

Training) te kandidata. 

5. Privola za slanje/objavu osobnih podataka 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ 

Prijave dostaviti e-poštom zaključno s datumom 6. 2. 2020.  

E-mail za slanje prijave: erasmus@unist.hr – (naslov maila mora glasiti Prijava za 

Erasmus+ omotnica IPA –Mostar-osoblje)  

N.B. Nije potrebno slati originalne dokumente! 

../../../DOKUMENTI%20ZA%20PROVEDBU/Application%20form-2020.doc
../../../DOKUMENTI%20ZA%20PROVEDBU/AMPEU/Prijavni-obrazac-posebne-potrebe.xlsx
../../../DOKUMENTI%20ZA%20PROVEDBU/CVTemplate.docx
../../../DOKUMENTI%20ZA%20PROVEDBU/Mobility%20Agreement_Teaching.docx
../../../DOKUMENTI%20ZA%20PROVEDBU/Mobility%20Agreement_Training.docx
../../../DOKUMENTI%20ZA%20PROVEDBU/Mobility%20Agreement_Training.docx
mailto:erasmus@unist.hr


Nepotpune prijave te prijave pristigle nakon naznačenog roka neće se uzeti u 

razmatranje. 

Za sve dodatne informacije obratite se:  

Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, e-mail: erasmus@unist.hr; 

ana.marinovic@unist.hr 

Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Mostaru, e-mail:  

Nakon završetka Natječaja i utvrđivanja potpunosti dokumentacije kandidata, Sveučilište 
u Splitu šalje partnerskom sveučilištu prijave na ocjenu (evaluaciju) i rangiranje. 
 
Po završetku procesa rangiranja, partnersko sveučilište će nominirati odabrane kandidate 
Sveučilištu u Splitu. U slučaju da je zaprimljeno više prijava od predviđenih stipendija, 
sastavit će se rang lista kandidata koja će također uključivati i listu čekanja. 
 
Sveučilište u Splitu će potvrditi mobilnosti odabranih kandidata što je prije moguće, a 
najkasnije 4 tjedna od primitka rang liste partnerskog sveučilišta.   
 
KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA 
 
Proces odabira kandidata temeljit će se na načelima jednakosti, pravičnosti i 
transparentnosti.  
Kandidati će biti odabrani u skladu sa zadanim kriterijima te u okviru dostupnih sredstava. 
Kriteriji po kojima se prijave ocjenjuju su akademski uspjeh, evaluacija životopisa, 
motivacija te predloženi Work/Teaching/Training plan. 
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