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SVEUČILIŠTE U SPLITU
dana 16. siječnja 2019. raspisuje
NATJEČAJ
za studentsku mobilnost u svrhu studija između programskih i partnerskih država u okviru
Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica ENI-Izrael

OPĆI DIO
Sveučilište u Splitu ima pravo sudjelovanja u programu Erasmus+ (2014.-2020.), budući mu je
dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje (255210-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE) i
Erasmus ID Code HR SPLIT01. Temeljem Povelje Sveučilištu u Splitu omogućava se upućivanje
studenata na mobilnost u svrhu studija. U okviru programa Erasmus+ mobilnost studenata
Sveučilišta u Splitu je moguća prema visokoškolskim ustanovama u partnerskim zemljama koje se
nalaze izvan Europske unije, a s kojima je sklopljen bilateralni među-institucijski sporazum o suradnji
(Ključna aktivnost 1 – KA107 : Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih
država).
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se
jednako na muški i ženski rod.
TRAJANJE NATJEČAJA
Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ prema ovom Natječaju mogu se ostvariti u
akademskoj godini 2019./20. do zaključno s 15.7.2020.
Rok prijave je 15.2.2019.
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MOGUĆNOST PRIJAVE
Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Splitu na inozemnoj visokoškolskoj
ustanovi u partnerskoj državi s kojom Sveučilište u Splitu ima potpisan Erasmus+ bilateralni
međuinstitucijski sporazum o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje od 2018.-2020.
Na natječaj se mogu prijaviti studenti Sveučilišta u Splitu koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u
akademskoj godini 2018./2019.) upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog (ili integriranog)
ili stručnog studija, prvu godinu diplomskog studija, prvu godinu poslijediplomskog studija te
izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu.
Prednost imaju studenti Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Prirodoslovnomatematičkog fakulteta, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilišnog odjela za
studije mora i Kemijsko-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu navedenih u tablici dostupnih
mobilnosti prema određenoj ustanovi u partnerskoj zemlji, a koja je sastavni dio Natječaja.
Za područja razmjene vidjeti Upute za natječaj.
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini bio
najmanje 3,00. Iznimno se mogu prijaviti i studenti s nižim prosjekom ocjena, ali nikako nižim od
2,75, ali u tom slučaju potrebno je dostaviti i dvije (2) pisane 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),
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).

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za studente (Application Form)
Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)
Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice
na hrvatskom jeziku
Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili
potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).
Sporazum o učenju u svrhu studija (Learning Agreement)
Privola za objavu/slanje osobnih podataka

AKTIVNOSTI U OKVIRU MOBILNOSTI STUDENATA
Financijska potpora se dodjeljuje u svrhu sufinanciranja sljedećih aktivnosti:
 Mobilnosti u svrhu studija u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog
studija na inozemnoj partnerskoj ustanovi.
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ŠKOLARINA
Studenti na mobilnosti oslobođeni su troškova školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama,
kao i svih drugih naknada koje se ne naplaćuju ni matičnim studentima, ali se od njih može zatražiti
naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje itd). Za vrijeme
razdoblja mobilnosti studenti Sveučilišta u Splitu ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi i dužni su
nastaviti plaćati školarinu ako su u kategoriji studenata koji u potpunosti ili djelomično sami
financiraju svoj studij.

PRIJAVA NA NATJEČAJ
Prijave dostaviti e-mailom i poštom (ili osobno) zaključno s datumom 15.2.2019.
E-mail za slanje prijave: erasmus@unist.hr – (naslov maila mora glasiti Prijava za Erasmus+
omotnica ENI-Izrael, studenti)
Adresa za slanje prijave: Sveučilište u Splitu, Ured za međunarodnu suradnju, Poljička cesta 35,
21000 Split (s naznakom Prijava za Erasmus+ omotnica ENI-Izrael, studenti)
Adresa za osobno dostavljanje: Ured za međunarodnu suradnju, Sjeverni toranj Sveučilišne knjižnice,
prizemlje, Ruđera Boškovića 31, 21000 Split (svakim radnim danom od 8-16h)
Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na
poštanskom pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem ili samo poštom (osobno) neće
se uzeti u razmatranje.
Za sve dodatne informacije obratite se: Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, Ruđera
Boškovića 31, Split, Sjeverni toranj Sveučilišne knjižnice, prizemlje
e-mail: erasmus@unist.hr tel: 021/ 566 -330
ODABIR KANDIDATA
Odabir studenata vršit će Povjerenstvo za odabir kandidata temeljem rang liste Povjerenstva za
rangiranje kandidata na sastavnicama Sveučilišta, donošenjem Odluke o odabiru kandidata.
Preporuka je da osnovni kriterij za odabir bude prednost studentima koji još nisu odlazili na
mobilnost za vrijeme studija, potom akademski uspjeh, a u slučaju jednake izvrsnosti što se tiče
akademskog uspjeha prednost će imati znanje stranog jezika kao i ocjena pisma motivacije.
Dodatni kriteriji sastavnice objavljeni su u vezanim dokumentima Natječaja te su ih studenti dužni
uzeti u obzir prilikom podnošenja prijave.
Povjerenstvo za odabir kandidata će broj kandidata s pojedine sastavnice unutar konačne Odluke o
odabiru kandidata odrediti temeljem sljedećih kriterija (ne nužno ovim redoslijedom):
Broj aktivnih Erasmus+ sporazuma (KA107) u koje je sastavnica uključena,
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.
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Pri tome, koliko je to moguće, vodit će se računa o ravnomjernoj zastupljenosti svih uključenih
sastavnica.
Za sve kriterije relevantni su podatci iz Erasmus+ Suradnja s partnerskim zemljama (KA107), razdoblje
projektne godine 2016.

Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici objavit će se najkasnije do 28.2.2019. na
mrežnim stranicama sastavnice.
Lista odabranih kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta najkasnije
do 22.3.2019. Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na listi odabranih
kandidata i listi čekanja.
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