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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

raspisuje 

Treći krug NATJEČAJA 

za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - 
Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje mobilnosti 

od 01.12.2018. do 31.05.2019. 
 

 

OPĆI DIO 

Sveučilištu u Zagrebu je 2013. godine dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje (Erasmus Charter 
for Higher Education - ECHE, 255154-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE, HR ZAGREB01), čime je omogućeno 
sudjelovanje u Erasmus+ programu.  

Natječaj se odnosi na program mobilnosti nastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica za 
razdoblje od 01.12.2018. do 31.05.2019. u svrhu podučavanja (STA) ili u svrhu osposobljavanja (STT) na 
inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. 

U okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 (KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u 
programu i partnerskih država, mobilnost osoblja Sveučilišta u Zagrebu je moguća prema visokoškolskim 
ustanovama u tzv. partnerskim zemljama s kojima je Sveučilište sklopilo bilateralni međuinstitucijski 
sporazum o suradnji. Za točan popis partnerskih visokoškolskih ustanova konzultirati Posebni dio ovog 
Natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ 
međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i nastavnog osoblja za razdoblje 2018.-2019. 

 

Trajanje mobilnosti 

Mobilnost osoblja u svrhu podučavanja mora trajati najkraće 5 dana, a može najdulje 2 mjeseca (ne 
računajući dane provedene na putu). 

Za točan broj dogovorenih mjesta i dana s partnerskom institucijom konzultirati Posebni dio ovog Natječaja, 
prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ 
međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i nastavnog osoblja za razdoblje 2018.-2019. 

Važeće razdoblje za ostvarenje mobilnosti 

Mobilnost je moguće ostvariti od 01.06.2018. do 31.05.2019. 

Proračun Natječaja 

Agencija za mobilnost i programe EU-a odobrila je Sveučilištu u Zagrebu temeljem Sporazuma o dodjeli 
bespovratnih sredstava za: Projekt u okviru programa ERASMUS+ (Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog 
parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za 
obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport), BROJ SPORAZUMA – 2017-1-HR01-KA107-035070, Klasa: 605-
01/17-03/21, Urbroj: 380-155/073-17-9 ukupan iznos od 555.780,00EUR za dolaznu i odlaznu mobilnosti 
nastavnoga i nenastavnoga osoblja (Putovanje i pojedinačna potpora) u okviru Erasmus+ programa Ključne 
aktivnosti 1 (KA10/) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
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razdoblje mobilnosti za razdoblje mobilnosti do 31.05.2019. Temeljem ovog Natječaja raspisuje se proračun 
u iznosu od 41.734,00 EUR koji je ostao na raspolaganju nakon drugog kruga Natječaja, a temeljem dosad 
sklopljenih sporazuma s institucijama iz partnerskih zemalja, i to 38.774,00 EUR u svrhu podučavanja (STA)i 
2.960,00 EUR u svrhu osposobljavanja (STT). 

PRIJAVA NA NATJEČAJ 

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti: 

1. prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku), 
2. ispunjen i potpisan obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja / osposobljavanja ovjeren 

od prihvatne ustanove kao i od matičnog fakulteta/akademije, 
3. pozivno pismo s prihvatne ustanove (fakultativno), 
4. životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu), do 4 stranice, 
5. dokaz o zaposlenju na Ugovor o radu/djelu na matičnoj ustanovi – sastavnica obavezno navodi 

da će Ugovor važiti za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi 
(ne slati kopiju Ugovora), 

6. potpisana suglasnost dekana / rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme 
planirane mobilnosti. 

Rok za prijavu: 

 Rok za slanje potpune prijavne dokumentacije: 10. listopada 2018. 

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti:  

 u papirnatom obliku (osobno ili poštom) na adresu: 

Sveučilište u Zagrebu 
Ured za međunarodnu suradnju 
Trg Republike Hrvatske 14  
10 000 Zagreb 
(s naznakom: Natječaj za Program ERASMUS+ PARTNERSKE DRŽAVE – osoblje) 

 i u elektroničkom obliku na e-mail adresu: zeljka.pitner@unizg.hr. 

Prije prijave na Natječaj kandidat je dužan kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili 
ureda na ciljnoj inozemnoj visokoškolskoj ustanovi te dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga 
boravka. 

Nepotpune prijave, prijave pristigle nakon naznačenog roka (u obzir će se uzimati datum na poštanskom 
pečatu) te prijave podnesene samo elektroničkim putem neće se uzeti u razmatranje. 

Prijavom na Natječaj kandidat pristaje da se njegovo ime i podaci vezani uz željenu mobilnost javno objave u 
rezultatima Natječaja.  

PAŽNJA: Upute (v. Posebni dio) sastavni su dio ovoga Natječaja i kandidati su obvezni prije prijave upoznati 
se s njima. 

Završna napomena: Eventualne izmjene i dopune ovoga Natječaja bit će objavljene na mrežnoj stranici 
Sveučilišta u Zagrebu: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-
djelatnika/natjecaji/  

Za dodatne informacije obratiti se kontakt osobi: 

 Željka Pitner, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Tel. 46 98 105, 
zeljka.pitner@unizg.hr  

  

mailto:zeljka.pitner@unizg.hr
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/
mailto:zeljka.pitner@unizg.hr
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POSEBNI DIO 

Posebni dio ovog Natječaja sadrži: 

1. Odluka o Natječaju za mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa Ključna aktivnost 1 
(KA107) - Projekti mobilnosti između država sudionica u programu i partnerskih država za razdoblje 
mobilnosti od 01.12.2018. do 31.05.2019., 

2. Upute uz Natječaj, 

3. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ 
međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i nastavnog osoblja za razdoblje 2018.-2019., 

4. Prijavni obrazac (na hrvatskom), 

5. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu podučavanja (nastavni plan): Sporazum o mobilnosti u svrhu 
podučavanja (Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement), 

6. Obrazac za prijavu mobilnosti u svrhu osposobljavanja (plan rada): Sporazum o mobilnosti u svrhu 
osposobljavanja (Staff Mobility for Training – Mobility Agreement), 

7. Europass obrazac za životopis, 

8. Popis ISCED Subject area codes (str. 16.-18./18.) i Pretraživač ISCED kodova 

9. Kriteriji za rangiranje Erasmus+ prijava za nastavno i nenastavno osoblje (programske i partnerske 
zemlje). 

Prilozi pod rednim brojem 1.–9. objavljeni su na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu: 
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/ . 

 
 

Klasa: 605-01/18-04/2 
Ur. broj: 380-155/073-18-175 
 
Zagreb, 10. rujna 2018.

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-erasmus-za-mobilnost-nastavnog-i-nenastavnog-osoblja-za-razdoblje-mobilnosti/
http://ec.europa.eu/education/tools/isced-f_hr.htm
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/

