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SVEUČILIŠTE U SPLITU 

 
dana 24. lipnja 2020. raspisuje 

 

NATJEČAJ 
 
za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ 

programa u natječajnoj godini 2020. 
   
OPĆI DIO 

 

Sveučilište u Splitu za natječajnu godinu 2020. ima pravo sudjelovanja u programu Erasmus+, 
temeljem dodijeljene Erasmus povelje 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 stručnu praksu. 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose 
se jednako na muški i ženski rod. 
 
 
VAŽEĆE RAZDOBLJE 
 
Sve mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u natječajnoj godini 2020. 
 prema ovom Natječaju mogu se ostvariti od objave Odluke do 31.5.2022. 
 
 
MOGUĆNOST PRIJAVE 
 
 
Na Natječaj se mogu prijaviti svi studenti Sveučilišta u Splitu koji su u trenutku odlaska na 
mobilnost upisani u najmanje prvu godinu preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, 
prvu godinu diplomskog studija ili prvu godinu poslijediplomskog studija.  
Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti, kao i studenti koji će uskoro diplomirati a 
praksu žele iskoristiti najdulje do 12 mjeseci nakon diplome (obvezna prijava prije obrane 
diplomskog / završnog rada). 
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Tijekom studija studenti mogu biti korisnici financijske potpore za mobilnosti do ukupno 12 
mjeseci (studijski boravak i praksa) na svakoj razini studija (preddiplomski uključujući short 
cycle (EQF razine 5 i 6), diplomski (razina 7), doktorski (razina 8)), neovisno o tome koliko 
puta, dok studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju od 24 
mjeseca. 
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prethodnoj akademskoj godini bio 
najmanje 3,00 (iznimka studenti 1. godine preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija, 
prosjek ocjena u prethodnom semestru treba biti najmanje 3,00). Ukoliko bi se iznimno prijavio 
student s prosjekom nižim od 3,0 a nikako nižim od 2,75, bit će potrebno dostaviti 2 preporuke 
profesora. 
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). 
 
STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA 
 
 
Osoba s posebnim potrebama je student ili član osoblja čije fizičke, mentalne ili zdravstvene 
okolnosti zahtijevaju dodatnu financijsku potporu. Ukoliko osoba s posebnim potrebama 
zadovolji natječajne uvjete za odlazak na mobilnost, ima pravo zatražiti dodatnu financijsku 
potporu. Sveučilište, u tom slučaju, supotpisuje prijavu kandidata za dodatnu potporu i šalje 
AMPEU-u 
 
 
DVOSTRUKO FINANCIRANJE 
 
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov 
boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod 
dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače 
dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.  
 
STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS) 
 
Studenti koji se prijave na Natječaj i koji udovoljavaju svim uvjetima ali ne postoje dostatna 
sredstva za financiranje njihove mobilnosti, na mobilnost mogu ići o vlastitom trošku uz status 
studenta na mobilnosti, tzv. zero-grant students. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na 
studente koji imaju potporu. 
 
 
PRIJAVA NA NATJEČAJ 
 
Studenti koji se prijavljuju na natječaj dužni su pratiti slijedeće korake; 

1. Javiti se Erasmus koordinatoru na matičnoj sastavnici (popis u vezanim dokumentima 
Natječaja) radi utvrđivanja kvalitete prijave i usklađenosti planiranih aktivnosti prakse s 
ishodima učenja studijskog programa 

2. Sastavnica studentu izdaje potvrdu o usklađenosti planiranih aktivnosti prakse s 
ishodima učenja studijskog programa, a što je uvjet za valjanu prijavu na 
Natječaj. 

3. Kako bi potvrdu izdala, sastavnici se na uvid dostavlja slijedeća dokumentacija: 
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3.1. Prijavni obrazac za natječajnu godinu 2020. - ispravno elektronski ispuniti ručno 

potpisati; 
3.2. Letter of Confirmation potpisan od strane prihvatne ustanove - potvrda 

prihvatne ustanove o spremnosti na prihvat studenta (datum početka prakse 
najranije 1 mjesec od dana podnošenja prijave), scan prihvatljiv 

3.3. Životopis na engleskom jeziku (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku; 
obrazac dostupan u vezanim dokumentima Natječaja) 

3.4. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi 
matične sastavnice na hrvatskom jeziku; 

3.5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano; 
3.6. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ukoliko je student 

posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje 
škole). Napomena: studenti jezika ne prilažu ovu potvrdu 

3.7. Privola za objavu/slanje podataka (dokument dostupan u vezanim 
dokumentima Natječaja 

4. Potrebno je ispuniti Online prijavni obrazac za stručnu praksu 
 
 
Prijava na Natječaj predaje se osobno na adresu: 
 
Sveučilište u Splitu 
Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju 
Sinjska 2, 3.kat 21000 Split 
 
ili preporučenom poštom poslati na adresu:  
 
Sveučilište u Splitu 
Ruđera Boškovića 31, 21000 Split 
 
s naznakom za ''Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru 
programa Erasmus+ natječajne godine 2020.'' 
 
VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA 

1. Prijavni obrazac za natječajnu godinu 2020. 

2. Prihvatno pismo (Letter of confirmation) 

3. Europass CV obrazac 

4. Potvrda o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja 

5. Privola za objavu/slanje podataka  

6. Learning Agreement for traineeship 

7. Statement of host institution 

8. Transcript of work 

9. Kriteriji sastavnica: 

EF 

FESB 

FF 
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FGAG 

FORE 

KBF 

KIF 

KTF 

MF 

PMF 

POMF 

PRAVNI 

MORE 

SOSS 

SOZS 

UMAS 

 

10. Erasmus+ Programme Guide  

11. Popis Erasmus koordinatora 

12. Često postavljena pitanja 
 
POSTUPAK ODABIRA STUDENATA 
 
Prijave idu u proceduru rješavanja prema redoslijedu zaprimanja prijava (first come, 
first served).  
 
 
Konačni odabir studenata će vršiti Povjerenstvo za odabir kandidata. 

Odabrani studenti prije odlaska vrše online provjeru znanja stranog jezika – radnog jezika 
tvrtke/institucije u koju odlaze (online alat Europske Komisije; detaljne informacije student 
prima nakon odabira; rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak). 
 
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu obavijestit će odabrane kandidate o 
daljnjim koracima za provedbu prakse. 
 
Natječaj je otvoren do isteka sredstava. 
 
Lista odabranih kandidata objavljivat će se mjesečno. Po isteku raspoloživih sredstava, 
formirat će se lista čekanja. 
 

PRAVO ŽALBE 
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Protiv Odluke o odabiru kandidata u svezi dijela odluke koji se odnosi na kriterije sastavnice, 
ostvareno mjesto na rang listi ili suglasnost sastavnice, može se izjaviti žalba čelniku 
sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na Oglasnoj ploči i web stranici 
Sveučilišta u Splitu. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka 
za podnošenje žalbe na Odluku Povjerenstva, donošenjem Odluke o žalbi. Ako čelnik 
sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. 
Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici 
postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu. 
 
OSTALO 
 
Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih 
kandidata ili na listi čekanja. 
Za sve dodatne informacije obratite se Erasmus koordinatorima na svojim 
sastavnicama ili na Sveučilištu: 
 
Odjel za međunarodnu i i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu, Sinjska 2 
erasmus@unist.hr, sversic@unist.hr  
 
 
Napomena: 

Realizacija odobrenih mobilnosti ovisi o epidemiološkoj situaciji uzrokovanoj koronavirusom COVID-19 
u datom trenutku, odnosno stjecanju uvjeta za putovanje izvan Republike Hrvatske. 

Prije odluke o putovanju obvezno konzultirati Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu te 
pratiti mrežne stranice nadležnih tijela:  

https://www.mobilnost.hr/hr/novosti/preporuke-studentima-i-visokim-ucilistima-u-kontekstu-pandemije-
koronavirusa/#odgovori 

http://www.mvep.hr/hr/konzularne-informacije/informacije-o-putovanjima/upozorenja/ 

https://www.koronavirus.hr/o-putovanju/11 
 
 

*informacije iz natječaja su podložne promjenama koje će se pravovremeno ažurirati 


