REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski
boravak - za ak. godinu 2017./18.
Najava Natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Zagrebu za
studijski boravak s popisom sveučilišta na koja se mogu prijaviti studenti objavljena je 24.
veljače, 2017., tekst Natječaja i prijave su objavljene je 02. ožujka 2017. a studenti su se
mogli prijaviti do 16. ožujka 2017.
Fakultetska povjerenstva izradila su rang liste studenata. Financijska potpora odobrena je na
temelju rang lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na
pojedinoj sastavnici, te broju odobrenih prijava.
Agencija za mobilnost i programe EU odlukom je odobrila projekt i sredstva ranije 14.
travnja, 2017. Prema tome, u rezultatima natječaja raspodjeljena su konačna i ukupna
odobrena sredstva za aktivnost studijski boravak za Sveučilište u Zagrebu projekt 2017HR01-KA103-034937. U rezultatima Natječaja raspodjeljuju se sredstva do iznosa
odobrenog za ovu aktivnost uključujući i tzv. „over-committment“: raspodjeljuje se viši iznos
sredstava iznad odobrenog iznosa, na odgovornost Sveučilišta, a kako bi se povećala
iskorištenost.
Rezultati se nalaze u priloženim tablicama (1 tablica za svaku sastavnicu). Studenti kojima je
odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom, te se za njih automatski
smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na razmjenu. U slučaju odustanka studenta mjesto
se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.
Na temelju Rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za
zimski/ljetni semestar njihov će matični fakultet/akademija nominirati na ciljno sveučilište, a
kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon nominacije
studenti se trebaju samostalno prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom
u roku u kojem to ciljno sveučilište traži.
Studenti koji nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani od strane svojih fakultetskih
povjerenstava, imaju dvije mogućnosti. Oni mogu:
1. pričekati moguć pomak rang liste zbog odustanka odabranog i finaciranog
studenta ili
2. prihvatiti odlazak na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. Zero-grant studenti imaju
ista prava i obveze kao i Erasmus+ studenti koji primaju financijsku potporu (ne
plaćaju
troškove
školarine
na
stranom
sveučilištu).
Studenti koji žele otići u tom svojstvu trebaju kontaktirati svog ECTS koordinatora te
ispuniti i dostaviti službeni obrazac (dostupan pod Dokumenti i obrasci da bi na
vrijeme bili nominirani i mogli poslati svoju prijavu na strano sveučilište. Vlastoručno
potpisani obrazac dostavlja se na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14,
10000 Zagreb (naznačiti za: „Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - zerogrant“).
Rok: za zimski semestar do 15. svibnja 2017., za ljetni semestar do 4. rujna 2017.
godine.
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Rezultati Natječaja objavljeni su pojedinačno za svaku sastavnicu. Napomena: rang listu
studenata izradila su fakultetska povjerenstva, molimo da se za sva pitanja vezano za odabir i
rang listu obratite isključivo svom fakultetu/akademiji. Postupak žalbe pojašnjen je na kraju
teksta.
Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se
propisanih uputa koje su dane u „Uputama studentima odabranima za studentsku
razmjenu ak. god. 2017./18.“, te voditi računa o kasnijoj nadopuni istih uputa, kao i svih
naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora koju student prima iz sredstava koje osigurava Agencija za mobilnost i
programe EU je dodatak za troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom
sveučilištu, te stoga napominjemo da pokriva samo dio troškova života. Mjesečna financijska
potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2017./18. raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno
o zemlji u koju student odlazi:
1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku,
Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosit će 360 €,
2. za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar,
Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Tursku mjesečni iznos potpore
iznosit će 410 €,
3. za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku,
Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosit će 460
€.
Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje
Agencija za mobilnost i programe EU.

STUDENTI S INVALIDITETOM
Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih
povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti e-mailom jave Uredu
za međunarodnu suradnju Sveučilišta koordinatorima za odlazne studente Maji Grđan,
odnosno Ivani Matijašević (rok: nakon Rezultata i prije potpisivanja ugovora o financiranju, a
za studente ljetnog semestra najkasnije do 01.prosinca 2017.).

STUDENTI SLABIJEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA
Studenti slabijega socioekonomskog statusa, ako su zadovoljili uvjete Natječaja, primiti će i
dodatnu financijsku potporu od 200 EUR mjesečno iz istih sredstava projekta aktivnosti
studijski boravak.
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Uz rang liste s rezultatima Natječaja posebno je objavljena i tablica sa svim studentima
vezano za kategoriju slabijeg socioekonomskog statusa.
Rezultati prijave za slabiji socioekonomski status ak.god. 2017./18. nalaze se u privicima.

ODUSTANAK OD RAZMJENE
Studenti mogu odustati od razmjene.
Rok: student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 15. svibnja 2017. za zimski semestar,
odnosno do 4. rujna 2017. za ljetni semestar.
Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku,
kako bi se mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu za odlazak na
razmjenu.
U slučaju odustanka student treba obavezno dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na
službenom obrascu u zadanom roku (obrazac dostupan pod Dokumenti i obrasci). Izjava se
dostavlja na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, 10000 Zagreb (naznačiti za:
„Ured za međunarodnu suradnju: Erasmus+ SMS - odustanak od razmjene“).

JEZIČNA PROCJENA I TEČAJ
Test procjene znanja jezika OLS je obaveza za studente koji odlaze na razmjenu no ovisi o
radnom jeziku mobilnosti, a pohađanje tečaja jezika je ovisno o testiranoj razini znanja.
Informacije o jezičnim procjenama i tečajevima dostupne su na poveznici:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijskiboravak/erasmus/jezicna-priprema/

WEB LINK: DOKUMENTI I OBRASCI
ZAVRŠNE NAPOMENE
U rezultatima natječaja raspodjeljena su konačna i ukupna odobrena sredstva za aktivnost
studijski boravak za projekt 2017. Ako bude većih promjena u rezultatima natječaja zbog
odustanaka studenata, planira se objava ažuriranih rezutate natječaja (krajem
svibnja/početkom lipnja 2017.). No za razliku od proteklih godina, u ažuriranim/drugim
rezultatima neće se raspodjeljivati viši iznos sredstava odnosno veći broj stipendija od već
dodjeljenog - vidjeti pojašnjenje str.1.), već će drugi rezultati odražavati samo novo stanje
nakon pomaka rang liste zbog odustanaka studenata ili eventualno uvaženih žalbi.

POSTUPAK ŽALBE (provodi se prema važećim pravilima za vrijeme objave Natječaja)
Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta/akademije
u roku od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se
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podnosi u pisanom obliku na adresu fakulteta/akademije preporučenom poštom. O žalbi
odlučuje Povjerenstvo fakulteta/akademije. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u
tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.
Protiv odluke o prijavi za slabiji socioekonomski status žalbe se podnose na isti način.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena
je nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu
instituciju i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
(Pravila novog Pravilinika o međunarodnoj mobilnosti i odredbe čl.30. prava na žalbu
primjenjuju se za natječaje objavljene nakon 20. travnja, 2017. kada je novi Pravilnik stupio
na snagu.).

Klasa: 605-01/17-03/9
Urbroj: 380-153/068-17-51
Zagreb, 28. travanj 2017.

Prof. dr. sc. Damir Boras
Rektor
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