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SVEUČILIŠTE U SPLITU
Dana 4. ožujka 2020. raspisuje
3. krug NATJEČAJA
za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih
država u okviru programa Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) –
omotnica ENI- Technion Institute of Technology, Izrael
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-HREPPKA3-ECHE) i Erasmus ID Code HR SPLIT01. Temeljem Povelje Sveučilištu u Splitu
omogućava se upućivanje nastavnog i nenastavnog osoblja u inozemstvo u svrhu
podučavanja (za nastavno osoblje) i osposobljavanja (za nastavno i nenastavno osoblje). U
okviru programa Erasmus+ osoblja sveučilišta u Splitu je moguća prema visokoškolskim
ustanovama u partnerskim zemljama koje se nalaze izvan Europske unije, a s kojima je
sklopljen bilateralni međuinstitucijski 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.
Natječajna godina 2018. odnosi se na razdoblje od 1.6.2018. do 31.7.2020., isključivo u okviru
projekta odobrenog od strane Agencije za mobilnost i programe EU u 2018. godini.
Projekti u okviru Erasmus+ Suradnja s partnerskim zemljama snažno uporište imaju u
strateškoj viziji i strateškoj usmjerenosti ustanova.
Da bi jedan takav projekt bio odobren, ustanove moraju dokazati zašto biraju određenu
partnersku ustanovu i je li to u skladu sa strategijom i strateškim promišljanjem.
Slijedom istoga, ustanove trebaju procijeniti koje mobilnosti u određenom trenutku prate
strateško usmjerenje te koje mobilnosti su u tom trenutku važnije za ustanovu.
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TRAJANJE NATJEČAJA
Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u prema ovom Natječaju mogu se
ostvariti po Objavi Odluke o odabiru kandidata do zaključno s 31.7.2020.
Rok prijave je 1. 4. 2020.

MOGUĆNOST PRIJAVE
Na Natječaj se mogu prijaviti zaposlenici Sveučilišta u Splitu i njegovih sastavnica.
Prednost pri odabiru će se dati zaposlenicima Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i
brodogradnje, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fakulteta građevinarstva,
arhitekture i geodezije, Sveučilišnog odjela za studije mora i Kemijsko-tehnološkog
fakulteta Sveučilišta u Splitu (nastavno i nenastavno osoblje).
Za područja razmjene i tablice vidjeti Upute za natječaj.

Prijaviti se mogu osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države
sudionice Programa Erasmus+ (države članice EU, Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija
i Turska), odnosno status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe s prijavljenim
boravištem u Republici Hrvatskoj.
Za mobilnost u svrhu podučavanja može se prijaviti nastavno osoblje, tj. osobe u znanstvenonastavnim zvanjima ili umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim zvanjima te u suradničkim
zvanjima. Za mobilnost u svrhu osposobljavanja može se prijaviti nastavno i nenastavno
osoblje.
Kandidat može podnijeti samo 1 prijavu po otvorenom natječaju, bilo u svrhu podučavanja ili
u svrhu osposobljavanja).

Neovisno o mjestu prebivališta, kandidati se ne mogu prijaviti za mobilnost prema ustanovama
u državi u kojoj imaju prijavljeno prebivalište.

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

Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za osoblje (Application Form)
Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)
Potvrda o zaposlenju matične ustanove
Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
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 Training/Staff Mobility Agreement for Teaching)
te kandidata.
7. Privola za objavu/slanje osobnih podataka
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PRIJAVA NA NATJEČAJ
Prijave dostaviti e-mailom i poštom (ili osobno) zaključno s datumom 1. 4. 2020.
E-mail za slanje prijave: erasmus@unist.hr – (naslov maila mora glasiti Prijava za
Erasmus+ omotnica ENI, Izrael-osoblje)
Adresa za slanje prijave: Sveučilište u Splitu, Ured za međunarodnu suradnju, Poljička cesta
35, 21000 Split (s naznakom Prijava za Erasmus+ omotnica ENI, Izrael-osoblje)
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, ana.marinovic@unist.hr, tel.: 021/ 566 330

ODABIR KANDIDATA
Kriteriji za ocjenjivanje prijava sastavnica sastavni su dio Natječaja. Uključuju tri ključna
kriterija: akademska/profesionalna postignuća, motivacija i diseminacija, a vode se u
skladu sa strategijom Sveučilišta i sastavnice.
Kriteriji za vrednovanje prijava sastavni su dio Natječaja. Nakon administrativne provjere
pristiglih prijava koju obavlja Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu, ako je
primjenjivo, objavit će se obavijest s listom kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima
Natječaja.
Prijave koje udovoljavaju uvjetima Natječaja šalju se povjerenstvima za rangiranje na
sastavnicama.
Odluka o rang listi Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici objavit će se najkasnije
do 10. 4. 2020. na mrežnim stranicama sastavnica.
Odluka Povjerenstva za odabir kandidata bit će objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta i na
oglasnoj ploči Sveučilišta najkasnije do 5. 5. 2020.
Konačan broj odabranih kandidata kao i trajanje svake mobilnosti odredit će se u okviru
raspoloživih sredstava dodijeljenih Sveučilištu u Splitu od strane Agencije za mobilnost i
programe EU.

KRITERIJI RASPODJELE FINANCIJSKIH SREDSTAVA
U okviru Natječaja svakoj sastavnici s koje su stigle prijave, u skladu s dostupnim sredstvima,
dodjeljuje se određena kvota/broj mobilnosti temeljem sljedećih kriterija:
a) Za mobilnost u svrhu podučavanja:
Broj potpisanih Erasmus+ sporazuma (KA107) za određenu sastavnicu; broj zaposlenika
(nastavnog osoblja) u odlaznoj mobilnosti u svrhu podučavanja; broj nastavnog osoblja u
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dolaznoj mobilnosti u svrhu podučavanja, a sve u odnosu na broj zaposlenika (nastavnog
osoblja) sastavnice, i sve u okviru Erasmus+ Suradnje s partnerskim zemljama (KA107),
razdoblje natječajne godine 2017. (2017-1-HR01-KA107-034948).
b) Za mobilnost u svrhu osposobljavanja:
Broj potpisanih Erasmus+ sporazuma (KA107) za određenu sastavnicu; broj zaposlenika
(nastavnog i nenastavnog osoblja) koje je iskoristilo odlaznu mobilnost u svrhu
osposobljavanja; broj nastavnog i nenastavnog osoblja u dolaznoj mobilnosti u svrhu
osposobljavanja, a sve u odnosu na broj zaposlenika (nastavnog i nenastavnog osoblja)
sastavnice, i sve u okviru Erasmus+ Suradnje s partnerskim zemljama (KA107), razdoblje
natječajne godine 2017. (2017-1-HR01-KA107-034948).
Za sastavnice Sveučilišta koje ne izvode nastavu (Rektorat, Sveučilišna knjižnica …),
kvota/broj mobilnosti se dodjeljuje temeljem sljedećih kriterija:
c) Za mobilnost u svrhu podučavanja/osposobljavanja:
Broj zaposlenika u odlaznoj mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja; broj osoblja u
dolaznoj mobilnosti u svrhu osposobljavanja, i to sve u odnosu na broj zaposlenika sastavnice,
i sve u okviru Erasmus+ Suradnje s partnerskim zemljama (KA107), razdoblje natječajne
godine 2017. (2017-1-HR01-KA107-034948).

OSTALO
Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na listi odabranih kandidata i
listi čekanja.
Za sve dodatne informacije obratite se Erasmus koordinatoru na svojoj sastavnici ili na
Sveučilištu:
Uredu za međunarodnu suradnju, Ruđera Boškovića 31, Split, Sjeverni toranj Sveučilišne
knjižnice
e-mail: erasmus@unist.hr, ana.marinovic@unist.hr, tel.: 021 566 330

Kontakti na Technion Institute of Technology:
Ms Adi Zelcberg: erasmus@int.technion.ac.il
Web stranica za kontakte:
https://www.technion.ac.il/en/faculties-2/
https://int.technion.ac.il/our-staff-2/
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