
 
 
 
 
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
ERASMUS+KA107 MOBILNOST ZA ODLAZNE STUDENTE – OPĆE INFORMACIJE 
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI 
Unutar projekta akademske mobilnosti za ERASMUS+KA107 postoje restrikcije za 
određena geografska područja (zemlje) na raznu studija koja može sudjelovati u 
mobilnost. Studenti trebaju provjeriti aktualne natječaje kako bi provjerili imaju li 
mogućnost prijave na sljedećem linku. 
 

UKUPNO TRAJANJE MOBILNOSTI I OGRANIČENJA 
Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku 
razinu studija (preddiplomski, diplomski, doktorski). Mobilnost je tijekom studija moguće 
ostvariti više puta - 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) na istoj 
razini studija npr. 6 mj. SMS + 6 mj. SMP ili 4+8 =12 mjeseci ili 6 mj. SMS + 6 mj. Erasmus 
Mundus. 
Erasmus mobilnost u okviru LLP programa i u okviru programa Erasmus Mundus računa se u 
zbroj 12 mjeseci po razini studija (2009./10.-2016./17.). 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 2015./16. ili 
2016./17. bili odabrani za Erasmus+ studijski boravak u programskim zemljama, a odustali su 
od mobilnosti nakon zadanih rokova. Ovo pravilo NE vrijedi za one studente koji su dostavili 
valjanu zdravstvenu dokumentaciju. 
 
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 područje studija/istraživanja koji pokriva 
matična sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, a za koji je sklopljen bilateralni 
međuinstitucijski sporazum za Erasmus+ KA107 mobilnost. 
 
Prijava na mjesta i područje studija/istraživanja koji pokriva druga sastavnica Sveučilišta 
nije moguća. Z a  popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama treba konzultirati 
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Posebni dio svakog natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama 
s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata 
i osoblja za valjano razdoblje mobilnosti. 
 
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). Poslijediplomski studenti koji namjeravaju pisati doktorski rad 
odnosno raditi istraživanje u svrhu izrade doktorskog 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 doktorskog rada i na stranoj instituciji kao i na matičnom 
fakultetu. 
Obrazac „pismo odobrenja“ (Approval Form for final thesis) sastavni je dio svakog natječaja. 
 
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 partnerskim sveučilištem za koji se prijavljuju – najčešće 5 mjeseci / 1 semestar 
(uz primjenu ograničenja ukupnog trajanja mobilnosti – vidjeti Popis visokoškolskih ustanova 
u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski 
sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za valjano razdoblje mobilnosti. 
 

FINANCIJSKA POTPORA 
Financijska potpora za mobilnost studenata sastoji se od: sredstava za životne troškove i 
sredstava za putne troškove. 
 

a. Sredstva za životne troškove (mjesečna studentska stipendija) 
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za 
troškove studiranja/života koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, te stoga  
pokriva samo dio troškova života. 
Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za mobilnost studenata 
prema partnerskim zemljama iznosi 650 EUR. 
Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji 
određuje hrvatska Agencija za mobilnost i programe EU. 

 
b. Sredstava za putne troškove 

Financijska potpora za putne troškove dodjeljuje se u obliku paušalnog iznosa koji je 
Sveučilištu u Zagrebu dodijeljen za pojedinu partnersku državu. Potpora pokriva 
dvosmjerno putovanje. Za destinacije udaljenje manje od 100 km neće se pokrivati 
putni troškovi. Student je osobno odgovoran za kupnju putne povratne karte. 



Za točan iznos potpore za putne troškove prema pojedinoj partnerskoj visokoškolskoj 
ustanovi konzultirati Posebni dio natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u 
partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi o 
razmjeni studenata i osoblja za valjano razdoblje mobilnosti. 
 

Iz projektnih sredstava za potporu mobilnosti odabranim studentima će biti refundiran trošak 
police zdravstvenog osiguranja i osiguranja od nesreće te trošak za vizu uz predočenje 
originalnog računa. 
 
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. 
 
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA ODREĐENE KATEGORIJE 
Studenti s posebnim potrebama 
Studenti s posebnim potrebama imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno 
o stupnju invaliditeta. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti i potvrdu 
ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (detaljnije upute bit će objavljene uz 
rezultate natječaja). 
 

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. Prednost (apsolutnu) 
imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u LLP Erasmus ili Erasmus+ mobilnosti studijskog 
boravka (SMS) u programskim zemljama 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 ili Erasmus+ programa. 
Rangiranje i odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na 
razini fakulteta, odnosno akademija imenuje dekan odnosno voditelj. 


