
 
 
 
 

 
HODOGRAM AKTIVNOSTI i „CHECK“-LISTA 

za mobilnost studenata preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija između programskih i 
partnerskih država u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) 

za razdoblje mobilnosti 
od 01.09.2019. do 31.03.2020. 

 

 
 

HODOGRAM AKTIVNOSTI „CHECK“ LISTA 

NATJEČAJ ZA MOBILNOST NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU  

od 21.12.2018. do 31.01.2019. Studenti dostavljaju svoju prijavu Sveučilištu u Zagrebu i ECTS-koordinatoru na matičnoj 

sastavnici 

 

 

od 04.02.2019. do 22.02.2019. Evaluacija studenata na matičnoj sastavnici / Objava prvih rezultata na stranicama Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta 

 

 

do 19.04.2019. SAMO ZA KANDIDATE S POSEBNIM POTREBAMA: 

Sveučilište i student s posebnim potrebama zajednički ispunjavaju prijavni obrazac za 
dodatnu financijsku potporu 

 

25.02.2019. do 09.03.2019. Objava Prvih rezultata Natječaja na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta  

09.03.-16.03.2019. Podnošenje žalbe na Prve rezultate natječaja  

najkasnije do 19.04.2019. Mogućnost odustanka od mobilnosti za studente odabrane za financiranje 

 

 

najkasnije do 21.03.2019. Prijava „zero-grant“ studenata za mobilnost u 2019./20. 
 

 

25.03.2019. do 05.04.2019. Objava konačnih rezultata Natječaja na stranicama Ureda za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta 

 

 

 

 

 



HODOGRAM ZA ODABRANE STUDENTE 

NOMINACIJA PREMA PARTNERSKOM SVEUČILIŠTU (HOST INSTITUTION) „CHECK“ LISTA 

od 09.03. do 16.03.2019. Nominacija studenata odobrenih za financiranje prema partnersko visokom učilištu – 
OBAVLJA: središnji Ured za međunarodnu suradnju 

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE ZA OSTVARENJE MOBILNOSTI 
Studenti mogu ostvariti mobilnost u razdoblju od 01.09.2018. do 31.03.2019. 

 

 

NAKON NOMINACIJE / PRIJE ODLASKA NA MOBILNOST 

Odmah po nominaciji 

 

PRIJAVA studenta za razmjenu na partnerskom sveučilištu 

OBAVLJA: samostalno student 
 

Dogovor / potpisivanje Ugovora o učenju od matične sastavnice UNIZG 
OBAVLJA: samostalno student, odmah po nominaciji, a unutar rokova koje propisuje 

partnersko sveučilište uz akademsko savjetovanje ECTS-koordinatora/ureda za međunarodnu 
na matičnoj sastavnici UNIZG 

 

U roku od 1-1 ½ mjeseca od podnošenja 

prijave partnerskom sveučilištu 
 

POTVRDA O PRIHVATU studenta na razmjenu 
OBAVLJA: partnersko sveučilište (izdaje prihvatno pismo, potpisuje Ugovor o učenju) 

 

 

Prijava za vizu, organizacija smještaja na partnerskom sveučilištu i sl. 
OBAVLJA: samostalno student uz savjetovanje s partnerskim sveučilištem, odmah po primitku 

potvrde o prihvatu na razmjenu 

 

 

50-60 dana prije odlaska na mobilnost 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Nakon potpisivanja Ugovora za dodjelu 

financijske potpore 
 

POTPISIVANJE Ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij  
1. Dostava točnih datuma boravka na stranoj ustanovi kao  
2. Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijske potpore sa Sveučilištem u Zagrebu Ured za 
međunarodnu suradnju 
Dostava dokumentacije potrebne za potpisivanje Ugovora: 

1. OIB Sudionika mobilnost – službena potvrda o OIB-u ili ispis sa stranice 
http://oib.oib.hr/SaznajOibWeb/fizickaOsoba.html) – 2 kopije 

2. potvrda o IBAN-u tekućeg računa Sudionika mobilnosti (prihvatljiv i ispis iz e-bankarstva) – 2 kopije 
3. preslika/sken police putnog zdravstvenog osiguranja – 2 kopije 
4. obostrani sken/preslika osobne iskaznice (može se donijeti i na samo potpisivanje ugovora) – 2 kopije 
5. Potvrda fakulteta / akademije o upisu u ak. godinu – original 
6. Ugovor o učenju (learning Agreement) – kopija 

 

 

ISPLATA 1. rate financijske potpore (70% ukupne financijske potpore upisane u Ugovor)  
ROK ISPLATE: u roku od 45 dana od potpisivanja Ugovora od strane obje ugovorne stranke 
(student i Sveučilište), a ne kasnije od datuma početka razdoblja mobilnosti  

 

http://oib.oib.hr/SaznajOibWeb/fizickaOsoba.html


TIJEKOM MOBILNOSTI 
U roku od 15 po dolasku na partnersko 
sveučilište 

Confirmation of Arrival/Start Date: potvrđuje partnersko sveučilište; student šalje sken + 
sken boarding passa korištenog u dolasku (na zpitner@unizg.hr) 

 

DODATNO (za studente koji to nisu učinili prije odlaska na mobilnost) 
- sken police putnog zdravstvenog osiguranja ako student uzima policu ponuđenu od partnerskog sveučilišta 
- sken Learning Agreements (ako isti nije dostavljen prije) 
- potvrda o upisu u ak. god. 2017./18. 
 

 

2-5 tjedana po dolasku na partnersko 
sveučilište 

Promjene Learning Agreements (obrazac During Mobility – Changes) 
- sken dostavlja student na zpitner@unizg.hr 

 

PO POVRATKU S MOBILNOSTI 
Najviše 30 dana po povratku s mobilnost Statement of Host Institution – Confirmation of Arrival/Departure (Start/End Date) 

- u originalu dostavlja student Uredu za međunarodnu 
 

Transcript of Records – Prijepis ocjena / Potvrda o istraživanju za / doktorskom radu 
- sken/kopija dostavlja student Uredu za međunarodnu 

 

Završno izvješće o studentskoj razmjeni – „Erasmus participant report request“ 
- samo on-line ispunjava student 
 

 

Najviše 5 tjedana od zaprimanja 
Prijepisa ocjena od partnerskog 

sveučilišta 

Prijepis ocjena Sveučilišta u Zagrebu izdan na temelju akademskog priznavanja Prijepisa 
ocjena partnerskog sveučilišta 
- sken / kopija dostavlja student Uredu za međunarodnu 
 

 

U roku od 45 dana od primitka završnog 

izvješća studenta 
Isplata preostalog dijela ugovorene financijske potpore  

 
Kontakt: 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu 

Koordinatorica za Erasmus+ PARTNERSKE ZEMLJE 
Željka Pitner 

@: zeljka.pitner@unizg.hr  
Poštanska adresa: Trg Republike Hrvatske 14, HR-10000 Zagreb, Hrvatska 

Lokacija ureda: Ulica kralja Zvonimira 8, HR-10000 Zagreb - prizemlje, soba br. 5 
Telefon: 00385 1 46 98 105 

Fax: 00385 1 46 98 132 

SATI ZA PRIMANJE STUDENATA: 
Pon., Pet.: 9:30-11:00 

Utr., Čet.: 13:30-15:00 
Ili po prethodnom dogovoru 
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