
Česta pitanja – Erasmus+ natječaj za studijski boravak 2014./15. 

 

1. Da li trebam imati položen TOEFL/IELTS ispit za prijavu na Erasmus+ natječaj za studijski boravak 

Sveučilišta u Zagrebu?  

 

TOEFL/IELTS se prihvaćaju kao potvrde, ali nisu nužne. Potvrde o znanju jezika koje se prihvaćaju 

navedene su u natječaju: 

1. ako je student položio jezik na fakultetu (minimalno 1 godina), fakultet izdaje potvrdu o 

dovoljnom znanju jezika s naznakom stupnja znanja prema Zajedničkom europskom 

referentnom okviru za jezike, 

2. potvrda škole stranih jezika ili potvrda Centra za strane jezike Filozofskoga fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu, 

3. međunarodni certifikati 

 

2. Bio sam na studijskom boravku i/ili stručnoj praksi u okviru Erasmus programa, da li se mogu 

prijaviti na ovu stipendiju? 

Financijsku potporu za studijski boravak u okviru Erasmus+ programa studenti mogu ostvariti za 

razdoblja mobilnosti u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, 

diplomska i poslijediplomska razina). Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija 

mogu primiti financijsku potporu za razdoblja mobilnosti u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za 

tu razinu studija.  

Primjer 1: student koji je bio na Erasmus razmjeni (bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne 

prakse) u ukupnom trajanju 6 mjeseci tijekom svog preddiplomskog studija, a u akademskoj 

godini 2014./15. bit će i dalje student preddiplomskog studija ima pravo otići na Erasmus+ 

studijski boravak u trajanju od maksimalno 6 mjeseci. 

Primjer 2: student koji je bio na Erasmus razmjeni (bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne 

prakse) u ukupnom trajanju 6 mjeseci tijekom svog preddiplomskog studija, a u akademskoj 

godini 2014./15. bit će student diplomskog studija, ima pravo otići na Erasmus+ studijski boravak 

u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci. 

Napomena: Prema Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti (Članak 9., stavak 2.) student može u 

tijeku studija više puta sudjelovati u programu mobilnosti s tim da se ukupno najviše trajanje 

mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog 

studijskog programa. Primjerice studenti diplomskog studija u trajanju od jedne godine, smiju na 

razmjeni provesti maksimalno 6 mjeseci. 

Prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme 

cijelog trajanja studija. 



3. Bio sam na Bilateralnoj razmjeni, da li se mogu prijaviti na ovu stipendiju? 

Da, ali prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za 

vrijeme cijelog trajanja studija. Studenti trebaju voditi računa o maksimalnom trajanju mobilnost 

sukladno Članku 9., stavak 2. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti. 

4. Bio sam na Erasmus Mundus razmjeni (BASILEUS, JoinEU-SEE i sl.), da li se mogu prijaviti na ovu 

stipendiju? 

Da, ali prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za 

vrijeme cijelog trajanja studija. Studenti trebaju voditi računa o maksimalnom trajanju mobilnost 

sukladno Članku 9. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti. 

5. Trenutačno sam student završne godine preddiplomskog studija, te planiram iduće godine upisati 

prvu godinu diplomskog studija. Što se događa ako ne uspijem upisati diplomski studij, a prijavio sam 

tu razinu studija? Da li je dozvoljeno mijenjati razinu studija ili gubim mogućnost odlaska na 

mobilnost? 

U okviru ovog Natječaja nije dozvoljeno raditi nikakve promjene. Studenti koji su prijavili 

diplomsku razinu studija, a u ak. god. 2014./15. neće biti studenti diplomskog studija, gube 

mogućnost odlaska na razmjenu u okviru ovog natječaja. 

6. Student sam integriranog studija, koju razinu studija trebam odabrati u online prijavi pod Current 

studies na pitanje Level of study at the moment of mobility? 

Konzultirajte se sa svojim Uredom za međunarodnom suradnju na fakultetu/akademiji ili ECTS 

koordinatorom.  

7. Poslao sam svoju prijavu poštom na dan roka prijave za natječaj, da li će moja prijava biti uzeta u 

obzir? 

Rok za prijavu na natječaj je 14. ožujak 2014. (datum primitka) što znači da će vaša prijava biti 

uzeta u obzir isključivo ako je prijava zaprimljena do 14. ožujka 2014. Ukoliko svoju prijavu 

šaljete poštom savjetujemo vam da prijavu pošaljete barem nekoliko dana ranije, kako bi se 

osigurali da bude zaprimljena na vrijeme. 

Napomena: rok za slanje online prijave je 14. ožujak 2014. do 12 sati (podne). 

9. Student sam diplomskog studija, da li trebam predati prijepis ocjena i sa preddiplomskog studija? 

Da. Svojoj prijavi trebate priložiti prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS 

bodova što znači da trebate dostaviti i prijepis ocjena i sa preddiplomskog studija. 

10. Student sam slabijeg socioekonomskog statusa. Da li postoji posebni obrazac za izjavu o 

članovima zajedničkog kućanstva? Da li obrazac treba biti ovjeren kod javnog bilježnika? 

Preporuka je koristiti obrazac Narodnih novina. Obrazac nije potrebno ovjeravati. 

11. Student sam slabijeg socioekonomskog statusa. Od Porezne uprave dobio sam informaciju da će 

se potvrde za kalendarsku godinu 2013. izdavati krajem ožujka 2014. godine. Što mi je činiti? 



Zbog nemogućnosti izdavanja potvrda za kalendarsku godinu 2013. od strane Porezne uprave, 

studenti iznimno potvrde mogu dostaviti do 8. travnja 2014. godine. Potvrde se dostavljaju ECTS 

koordinatoru na fakultetu/akademiji. Rok za dostavu ostale dokumentacije iz natječaja ostaje 

nepromijenjen (14. ožujka 2014. godine). 

12. Student sam poslijediplomskog studija mogu li se prijaviti za razmjenu na diplomskoj razini 

studija?  

Ne, razdoblje mobilnosti treba biti dio studijskog programa one razine studija koju student 

pohađa. 


