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Datum: 18. svibnja 2021.
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
na temelju sklopljenih Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim
ustanovama iz programskih zemalja te sukladno Odluci rektora o raspisu natječaja od 10.
svibnja 2021. raspisuje
NATJEČAJ
za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne
aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) u ljetnom semestru ak. god. 2021./2022.
OPĆI DIO
Sveučilištu u Zagrebu je 2020. godine dodijeljena nova Erasmus povelja za visoko
obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE, HR ZAGREB01), čime je
omogućen nastavak sudjelovanja u Erasmus+ programu.
Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj
partnerskoj ustanovi s kojom Sveučilište u Zagrebu ima potpisan Erasmus+
međuinstitucijski sporazum o razmjeni studenata za akademsku godinu 2021./2022. (popis se
nalazi u privitku ovoga natječaja).
U sklopu ovoga natječaja može se prijaviti samo za mobilnost u ljetnom semestru
akademske godine 2021./22.
Erasmus+ razmjena traje najkraće 2 mjeseca, a može se ostvariti u programskim zemljama
(države članice EU-a te Sjeverna Makedonija, Srbija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska).
Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim
ustanovama. Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu tijekom
cijelog trajanja studentske razmjene, što znači da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja
razmjene. Studenti za vrijeme trajanja razmjene ne smiju biti u statusu mirovanja na matičnoj
ustanovi. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima
studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su platiti troškove participacije.
Napomena: Realizacija i financiranje mobilnosti koje će biti odobrene u sklopu ovoga
natječaja ovise o ispunjavanju uvjeta u Pozivu na podnošenje prijedloga 2021. –
EAC/A01/2021 - Program Erasmus+ (2021/C 103/11) koji je bila objavila Europska komisija
25. ožujka 2021.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI
Na Natječaj se mogu prijaviti redovni studenti koji studiraju na Sveučilištu u Zagrebu:
 vrsta studija: sveučilišni ili stručni;
 razina studija: preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski ili
poslijediplomski.
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Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i ostvariti mobilnost uz uvjet da za vrijeme
trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na inozemnom sveučilištu.
Studenti vojnih studija mogu se prijaviti samo uz odobrenje Hrvatskog vojnog učilišta "Dr.
Franjo Tuđman", a moguć je i dodatan uvjet (EU/HR državljanstvo - ovisi o uvjetima
inozemnog partnera).
Mobilnost se NE može ostvariti:
- na 1. godini preddiplomskog studija
- u prvom semestru 1. godine diplomskog studija (ako se diplomski može upisati tek u
ljetnom semestru, npr. Arhitektonski fakultet).
Napomena: u slučaju da student prijavi odlazak na mobilnost za diplomsku razinu studija za
ljetni semestar, ako ne završi preddiplomski studij i ne upiše diplomski studij ne može otići na
mobilnost. Ako je u rezultatima Natječaja student odabran za preddiplomsku razinu, a u
međuvremenu je upisao diplomski studij, ne može otići na mobilnost.
Ukupno trajanje mobilnosti i ograničenja
Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku
razinu studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija
moguće ostvariti više puta, ali važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini
studija. U zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP)
Erasmus+ programa te mobilnost u okviru programa Erasmus Mundus, npr. 6 mj. SMS + 6
mj. SMP ili 4+8 =12 mjeseci ili 6 mj. SMS + 6 mj. Erasmus Mundus. Studenti integriranih
preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24
mjeseca za tu razinu studija.
Ako je student već dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu
mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj razini studija. Ograničenje ukupnog
trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju mobilnost u statusu zero-grant
studenta.
Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student
može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti
određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog
studijskog programa (npr. student diplomskog studija u trajanju od jedne (1) godine, može na
mobilnosti provesti maksimalno 5-6 mjeseci).
Na Natječaj se ne mogu prijaviti studenti koji su u akademskim godinama 2019./2020. te
2020./2021. bili odabrani za Erasmus+ studijski boravak, a odustali su od mobilnosti nakon
zadanih rokova. Ovo pravilo ne vrijedi za one studente koji su dostavili valjanu zdravstvenu
dokumentaciju i kojima je razlog odustanka bio pandemija koronavirusa.
Važne napomene:
-

Potpisivanje ugovora o stipendiranju za ljetni semestar odvija se u pravilu tijekom
prosinca i siječnja.

-

Studenti kojima je u trenutku prijave na ovaj natječaj odobrena mobilnost u zimskom
semestru akademske godine 2021./2022. u pravilu ne bi trebali prijavljivati novu
mobilnost odmah u ljetnom semestru iste akademske godine zbog nekompatibilnosti
rokova vezano za obje mobilnosti. Student koji se vraća s mobilnosti zimskog
semestra tijekom siječnja i veljače mora najprije završiti tu mobilnost i ispuniti sve
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obveze te ne može započeti ispunjavanje obveza za novu mobilnost dok prethodne
obveze nisu riješene.
-

Ako student planira za vrijeme priprema za mobilnost otići izvan Hrvatske (studij ili
rad u inozemstvu), mora predvidjeti da mora dostaviti potpunu dokumentaciju te
vlastoručno potpisati ugovor o stipendiranju prije odlaska na mobilnost. Umjesto
studenta ugovor ne može potpisati druga osoba niti se može opunomoćiti
roditelja/odvjetnika da potpiše ugovor. Ako student stigne u Hrvatsku nekoliko dana
prije odlaska na mobilnost, neće moći ispuniti obveze niti će mu stipendija biti
isplaćena na vrijeme. Iako Sveučilište maksimalno pokušava izaći u susret studentima,
individualni termini izvan rasporeda za svakog studenta nisu mogući jer Središnji ured
za međunarodnu suradnju administrira studente svih 34 sastavnica.

NA KOJA SE SVEUČILIŠTA MOŽE OTIĆI
Mobilnost se može ostvariti u zemlji različitoj od zemlje matičnog fakulteta/akademije koja
šalje studenta i zemlje gdje student ima boravište (gdje živi/stanuje) za vrijeme svog studija
na matičnom fakultetu/akademiji.
Student se prijavljuje isključivo za mjesta i područja koja je dogovorio njegov matični fakultet
ili akademija. Prijava na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguća.
Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost
(dogovoreno područje, broj studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija)
nalazi se u privitku ovog natječaja.
ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE
Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti, i u dogovoru s ECTS koordinatorom
na sastavnici, usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta, te se
savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu.
Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom je dogovorena aktivnost studijski boravak
(slušanje i polaganje kolegija) što ne uključuje mogućnost pisanja završnog rada odnosno
samostalnog istraživanja za završni rad na istom inozemnom sveučilištu. Studenti koji
namjeravaju pisati završni rad odnosno vršiti istraživanje u svrhu pisanja završnoga rada
dužni su natječajnoj dokumentaciji priložiti pismo odobrenja inozemne institucije odnosno
mentora inozemne institucije na zadanom obrascu iz kojeg je razvidno da student ima
podršku mentora za rad ili istraživanje u svrhu pisanja završnog rada i na stranoj instituciji
kao i na matičnom fakultetu (na obrascu nije potrebno upisati točan naziv teme ali je
obavezno upisati područje rada zbog pronalaska mentora). Pismo odobrenja (obrazac
Approval form for final thesis) sastavni je dio ovoga natječaja te se nalazi u privitku.
Studenti su se dužni informirati na kojem se jeziku izvodi nastava (radni jezik) na inozemnom
sveučilištu.
DUŽINA BORAVKA
Studenti prijavljuju broj mjeseci koji je propisan Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom s
inozemnim sveučilištem za koje se žele prijaviti, sve uz primjenu ograničenja ukupnog
trajanja mobilnosti – vidjeti prethodni tekst.
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IZNOS FINANCIJSKE POTPORE (podjela kategorija zemalja)
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove
studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu te stoga pokriva samo dio troškova
života. Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za akademsku godinu
2021./2022. za programske zemlje u projektu KA131 raspodijeljena je u tri kategorije, ovisno
o zemlji u koju student odlazi:
1. za studente koji odlaze u Dansku, Finsku, Irsku, Island, Lihtenštajn, Luksemburg,
Norvešku ili Švedsku mjesečni iznos potpore iznosit će 550 €,
2. za studente koji odlaze u Austriju, Belgiju, Cipar, Francusku, Italiju, Grčku, Maltu,
Nizozemsku, Njemačku, Portugal ili Španjolsku mjesečni iznos potpore iznosit će 550
€,
3. za studente koji odlaze u Bugarsku, Češku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku,
Sjevernu Makedoniju, Poljsku, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Srbiju ili Tursku
mjesečni iznos potpore iznosit će 500 €.
Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti.
Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Zagrebu dodijeliti za mobilnost studenata ovisi
o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava. Studenti ne mogu primiti
financijsku potporu ako je njihov boravak paralelno financiran iz sredstava Europske unije.
Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug
stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant studenti).
Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji primaju financijsku
potporu.
Od 1. siječnja 2019. izmjenom Zakona o porezu na dohodak, iznos Erasmus+ stipendije više
ne utječe na ostvarenje porezne olakšice za roditelja kojem je student uzdržavani član tj.
Erasmus+ stipendija ne uzima se u obzir pri utvrđivanju prava na osobni odbitak za
uzdržavane članove. Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih
propisa. Pitanja ili nejasnoće vezane uz tumačenje poreznih propisa na snazi mogu se
postaviti isključivo Ministarstvu financija RH - Poreznoj upravi, kao jedinom tijelu
ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.
DODATAK ZA „ZELENO“ PUTOVANJE (GREEN TRAVEL)
U slučaju da studenti za putovanje koriste zeleni način putovanja (npr. vlak, brod), mogu
primiti jednokratni doprinos u iznosu od 50 € kao dodatni iznos za pojedinačnu potporu za
povratno putovanje, ako se za putovanje u oba smjera koristi zeleni način putovanja. Više
detalja bit će dostupno u Uputama uz rezultate Natječaja, uz uvjet da nacionalna Agencija za
mobilnost do objave rezultata Natječaja objavi provedbena pravila za „zeleno“ putovanje.
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA ODREĐENE KATEGORIJE
Potpora za uključivost (tzv. inclusion support – studenti s invaliditetom/posebnim potrebama)
Studenti sa specifičnim fizičkim, mentalnim ili zdravstvenim okolnostima, ako budu odabrani
Natječajem, imaju mogućnost primiti dodatan iznos financijske potpore (uz regularni iznos
određenog kategorijom ciljne zemlje) u slučaju da njihovo stanje odnosno posebne potrebe
podrazumijevaju dodatne troškove na mobilnosti. U prijavi je potrebno naznačiti takav status i
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uz prijavu priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za
studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde). Detaljnije upute bit će objavljene uz
rezultate Natječaja.
Studenti s manje mogućnosti (obavezno detaljno pročitati Dodatak II ovoga natječaja)
 studenti nižeg socioekonomskog statusa - studenti čiji prosječni mjesečni prihodi po
članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 2.827,10 kuna, odnosno 85% proračunske
osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom
 studenti koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta
 druge podzastupljene ili ranjive skupine studenata sukladno Nacionalnom planu za
unaprjeđenje socijalne dimenzije visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2019. 2021. (kategorije, detalji i propisana dokumentacija navedeni u „Dodatku II - Studenti
s manje mogućnosti“ – obavezno detaljno pročitati).
Studenti s manje mogućnosti odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu
financijsku potporu u iznosu od 250 € mjesečno ispune li kriterije za formalnu prihvatljivost.
U prijavi je potrebno naznačiti takav status, priložiti potrebnu dokumentaciju u papirnatom
obliku u propisanom roku, te je također i online učitati. Sveučilište ima pravo zatražiti
dodatnu dokumentaciju. U slučaju da student naznači status u online prijavi, ali ne priloži u
papirnatom obliku i ne učita u online prijavu potrebnu dodatnu dokumentaciju, prijava za
studenta s manje mogućnosti neće biti uzeta u razmatranje za dodatno financiranje.
Ako ostvaruje pravo, student se može prijaviti samo za jednu kategoriju vezano uz
studente s manje mogućnosti (dvije vrste kategorija međusobno su isključive).
Dodatna napomena: Studenti koji potražuju potporu za uključivost (studenti s posebnim
potrebama/s invaliditetom) mogu se prijaviti i za kategoriju studenta s manje mogućnosti (te
dvije vrste kategorija nisu međusobno isključive).

VRSTE MOBILNOSTI
Moguća je fizička ili blended (kombinacija fizičke i virtualne) mobilnost. Blended
mobilnost je moguća samo ako je strano sveučilište za koje ćete aplicirati nudi u ljetnom
semestru ak. god. 2021./22. Studenti navedeno trebaju provjeriti sa stranim sveučilištem.
FINANCIRANJE S OBZIROM NA VRSTE MOBILNOSTI:
fizička mobilnost (student odlazi na strano sveučilište i prati nastavu iz strane ciljne
zemlje) – financira se u cijelosti, student ostvaruje pravo na Erasmus+ financijsku
potporu
blended mobilnost - kombinacija fizičke i virtualne mobilnosti, od čega fizička
mobilnost u stranoj ciljnoj zemlji mora minimalno trajati 60 dana; student ostvaruje
pravo na Erasmus+ financijsku potporu samo za period fizičke mobilnosti u stranoj
ciljnoj zemlji; praćenje virtualne nastave iz matične zemlje se ne financira.
KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA
Osnovni kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, dosadašnje ocjene na studiju i
znanje jezika na kojem se izvodi studijski program za koji se prijavljuju.
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Apsolutnu prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u LLP Erasmus ili Erasmus+
mobilnosti studijskog boravka (SMS) odnosno Erasmus Mundus mobilnosti za vrijeme studija
(kriterij: nisu nikada bili, nisu bili na razini studija za koju prijavljuju mobilnost, bili su već na
istoj razini studija za koju prijavljuju mobilnost). Kriterij se ne odnosi na raniju mobilnost
stručne prakse SMP Erasmus/Erasmus+ programa.
Rangiranje i odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na
razini fakulteta /akademije imenuje dekan.
Sastavnice mogu imati dodatne kriterije za odabir studenata (npr. dodatno bodovanje viših
godina studija, portfolija, izvannastavnih aktivnosti ili sl.). Dodatni kriteriji sastavnice
primjenjivi su ako je sastavnica prije objave ili u roku od tjedan dana od objave Natječaja
objavila svoje dodatne kriterije i način bodovanja za odabir studenata na mrežnim stranicama
pojedine sastavnice.
POSTUPAK PRIJAVE
1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno do 7. lipnja 2021. u 12.00 sati (podne).
Prijavi
se
može
pristupiti
na
mrežnoj
stranici
https://zagreb.moveon4.de/form/60927a82a8e90c187b386319/eng
Napomena: ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (u slučaju problema s
internetom prijava se neće naknadno prihvatiti).
2. Ispunjenu online prijavu otisnuti (print), vlastoručno potpisati te zajedno s navedenom
potpunom dokumentacijom predati ECTS koordinatoru na matičnoj akademiji ili
fakultetu do 7. lipnja 2021. u 12.00 sati (podne) - odnosi se na datum i vrijeme
primitka dokumentacije, ne na poštanski žig.
3. Prijavi je potrebno priložiti:
a. Europass životopis na hrvatskom jeziku (strani državljani mogu priložiti
Europass životopis na engleskom jeziku);
b. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku do 300 riječi (strani državljani mogu
priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku do 300 riječi);
c. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve
razine studija) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije;
d. potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom
jeziku); dokumenti c. i d. mogu činiti jedan skupni dokument;
e. potvrdu o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za
koju se student prijavljuje; do 3 potvrde ako su radni jezici različiti za 3
prijavljena izbora). Uvjet je minimalno B2 razina znanja po Zajedničkom
europskom referentnom okviru za jezike. Dostavljaju se kopije potvrda.
Detaljne upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku I ovoga
natječaja. Iznimka je moguća kod Vojnih studija gdje je za određene partnere
iznimno prihvatljiva B1 razina znanja jezika.
f. dodatno za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu
završnog rada - uz sve navedeno, i pismo odobrenja (obrazac Approval form
for final thesis);
g. dodatno za studente s invaliditetom – uz sve navedeno, i potvrda ovlaštene
ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je za studentovo stanje
moguće izdavanje ovakve potvrde);
h. dodatno za studente s manje mogućnosti – uz sve navedeno, potrebno je
priložiti u papirnatom obliku i učitati propisanu dokumentaciju ovisno o
kategoriji, sukladno Dodatku II - Studenti s manje mogućnosti.
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Napomena za učitavanje dokumentacije uz online prijavu
Studenti su dužni sljedeće dokumente odmah učitati (upload) u online prijavu na za to
predviđena mjesta:
1. potvrda o znanju stranog jezika (u popisu pod e.);
2. pismo odobrenja za završni rad (ispunjen, potpisan i pečatiran) (pod f.) – ako je
primjenjivo;
3. potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (pod g.) – ako je
primjenjivo;
4. dokumentaciju za kategoriju studenta s manje mogućnosti (pod h.) – ako je
primjenjivo.
Online učitani dokumenti (isključivo u pdf formatu) moraju biti skenirani, pravilni i ispunjeni
u skladu s uputama Natječaja. Učitani dokumenti koji su prazni, nepravilni, nečitljivi,
nepotpisani, bez pečata neće biti razmatrani u okviru prijave ili će prijava biti odbijena jer ne
ispunjava obvezne formalne uvjete. Učitava se sken dokumenta u pdf formatu. Nisu
prihvatljivi dokumenti slikani fotoaparatom ili slikani/skenirani mobitelom.
Dokumentaciju koju učitavate treba i ispisati te priložiti prijavi i u papirnatom obliku u
propisanom roku dostaviti na matični fakultet/akademiju. Ispunjena prijava, učitana
dokumentacija te dokumentacija predana na fakultet mora biti istovjetna.
Student ispunjava i šalje samo jednu (1) online prijavu u kojoj je moguće odabrati do tri
(3) različita izbora inozemnih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će
studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora (iznimka je kod Muzičke akademije kod
koje je moguća rang-lista s 3 izbora).
U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima
(bez iznimke).
Student se prijavljuje samo za mjesto i područje koje je dogovorio njegov matični fakultet ili
akademija. Prijava na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguća.
U slučaju da student pogreškom prijavi mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu kao destinaciju
odlaska, prijavi se kao student drugog fakulteta ili se prijavi za mjesto i područje koje njegov
matični fakultet ili akademija nije dogovorio, prijava se automatski odbija.
Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije ECTS koordinatoru
matičnog fakulteta ili akademije je 7. lipnja 2021. u 12.00 sati - podne (vrijeme i datum
primitka!).
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Prve rezultate s rang-listom studenata Sveučilište će objaviti na svojim mrežnim stranicama
nakon završenoga Natječaja, obrade odluka i rang-lista fakulteta/akademija (predviđeno
sredinom srpnja 2021.):
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-zastudente/
S ciljem osiguranja transparentnosti postupka, rang-lista kandidata u rezultatima Natječaja bit
će objavljena s podacima studenta: ime i prezime, datum rođenja, broj prijave, osnovni podaci
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o mobilnosti, iznos dodijeljene stipendije, OIB (ne istovremeno s imenom i prezimenom).
Prijavom kandidat daje suglasnost za objavu podataka u rezultatima Natječaja.
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.
2021./2022. – ljetni semestar“, a koje će biti objavljene u rezultatima Natječaja na mrežnim
stranicama Sveučilišta, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke
pošte.
UPUTA O ŽALBI
1. Žalba protiv odluke o odabiru kandidata za studijski boravak podnosi se
fakultetu/akademiji (tijelu/povjerenstvu fakulteta/akademije). Prijedlog odluke o žalbi daje
fakultet/akademija, a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti
Sveučilišta u Zagrebu.
2. Žalba protiv odluke o prijavi za kategoriju studenta s manje mogućnosti (izuzev prijave za
niži socioekonomski status – vidi točku 3.) podnosi se fakultetu/akademiji (tijelo/povjerenstvo
fakulteta/akademije). Prijedlog odluke o žalbi daje fakultet/akademija, a konačnu odluku
donosi Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu.
3. Žalba protiv odluke o prijavi za niži socioekonomski status podnosi se izravno Sveučilištu
na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Središnji ured za međunarodnu suradnju, Trg Republike
Hrvatske 14, 10000 Zagreb, s naznakom „Žalba Erasmus+ socio-status 2021/22 – ljetni
semestar, Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti”.
Žalbe se podnose u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 8 dana od objave
rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. U obzir će biti uzete isključivo žalbe
podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u
razmatranje.
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.

ZAVRŠNE NAPOMENE
Eventualne izmjene i nadopune Natječaja bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta
u
Zagrebu:
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjenastudenata/natjecaji/.
Prijavna dokumentacija predana na Natječaj se ne vraća studentu (uključujući predane
originalne dokumente), bez obzira je li student u konačnici odabran za mobilnost ili ne, već
ostaje u arhivi kao dokaz.
PRIVICI NATJEČAJU
1.
2.
3.
4.

Dodatak I – Potvrde o znanju stranog jezika
Dodatak II - Studenti s manje mogućnosti
Upute za online prijavu
Obrazac (pismo odobrenja) „Approval form for final thesis“ – za studente koji žele
pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu završnog rada
Sveučilište u Zagrebu - 8

5. Obrazac – Izjava za studente nižeg socioekonomskog statusa
6. Popis ECTS koordinatora na fakultetima/akademijama
7. Popis sporazuma s inozemnim sveučilištima (1 tablica po fakultetu/akademiji).
Napomena: molimo da detaljno proučite svu natječajnu dokumentaciju. Za upite o prijavi,
dogovorenim mjestima, sporazumima s inozemnim sveučilištima molimo obratiti se svom
fakultetu/akademiji. Središnji ured za međunarodnu suradnju neće odgovarati na pojedinačne
upite studenata.
Općenite informacije o Erasmus+ studijskom boravku možete pronaći
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/studijskiboravak/erasmus/.

na:
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