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Klasa: 605-01/17-03/8 
Urbroj. 380-155/073-17-35 
Datum: 29. rujna 2017. 
 
 
 
 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
na temelju sklopljenih Erasmus+ bilateralnih međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim 

ustanovama iz partnerskih zemalja raspisuje 
 

TREĆI KRUG NATJEČAJA 
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 18.12.2017. do 15.06.2018. 
 
OPĆI DIO 
Sveučilištu u Zagrebu je 2013. godine dodijeljen „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (255154-EPP-1-
2014-1-HR-EPPKA3-1-ECHE; HR ZAGREB01), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu. 
 
Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata diplomskih i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu na 
inozemnoj visokoškolskoj ustanovi u tzv. partnerskoj državi  s kojom Sveučilište u Zagrebu ima potpisan 
Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski sporazum o razmjeni studenata i  osoblja za razdoblje 2017.-2018. Za 
točan popis partnerskih sveučilišta na koja se odnosi ovaj Natječaj konzultirati Posebni dio ovog Natječaja, 
prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni 
međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2017.-2018. 
 
Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Poslijediplomski 
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. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji imaju 
obavezu participacije u troškovima studija, studenti su za vrijeme trajanja mobilnosti dužni nastaviti plaćati 
participaciju matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Erasmus+ razmjena mora trajati najkraće 3 mjeseca, najduže 5 mjeseci, a sukladno bilateralnom 
međuinstitucijskom sporazumu između Sveučilišta u Zagrebu i partnerskog sveučilišta. 
 
Za ovaj je Natječaj najveća dozvoljena dužina studentske razmjene  od najviše pet (5) mjeseci. 
Važeće razdoblje za ostvarenje mobilnosti 
Mobilnost je moguće ostvariti od 18.12.2017. do 15.06.2018. 
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI 
Na Natječaju mogu sudjelovati studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomski studija sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu za čije je područje studija/istraživanja  i razinu studija sklopljen međuinstitucionalni 
bilateralni sporazum: 

 Fakultet elektrotehnike i računarstva,  

 Filozofski fakultet. 
 
Za točan popis partnerskih sveučilišta na koja se odnosi ovaj Natječaj konzultirati  Posebni dio ovog Natječaja, 
prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni 
međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2017.-2018. 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna/Partnerstva/Era_plus/Erasmus_Charter_255154-LA-1-2014-1-HR-E4AKA-1-ECHE.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna/Partnerstva/Era_plus/Erasmus_Charter_255154-LA-1-2014-1-HR-E4AKA-1-ECHE.pdf
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna/Partnerstva/Era_plus/Erasmus_Charter_255154-LA-1-2014-1-HR-E4AKA-1-ECHE.pdf
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-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
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Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija 
Sveučilišta u Zagrebu. Izvanredni studenti studija mogu se prijaviti na Natječaj i ostvariti mobilnost uz uvjet da za 
vrijeme trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na inozemnom sveučilištu. 
 

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., stavak 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 / partnerskim 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. 
 
Prijava na mjesta i područje studija/istraživanja koji pokriva druga sastavnica Sveučilišta nije moguća. Z a  
popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama konzultirati Posebni dio ovog Natječaja, prilog: Popis 
visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski 
sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2017.-2018. 
 
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 ovog 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 
partnerskim sveučilištem za koji se prijavljuju (uz primjenu ograničenja ukupnog trajanja mobilnosti – Popis 
visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski 
sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2017.-2018. 
 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Pravilnici/Pravilnik_o_medunarodnoj_mobilnosti_2017.pdf
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
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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 ovog Natječaja, prilog: Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su 
potpisani Erasmus+ bilateralni međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 
2017.-2018. 
 

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. 
 
Napomena: Erasmus+ financijska potpora je neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, ali uplata koju student 
prima preko svog OIB broja na žiro-račun tretira se kao primitak/prihod studenta (bez obzira je li oporeziv ili ne) – 
ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa. Za vezana financijska pitanja 
koja se odnose na osobni odbitak (poreznu olakšicu) za uzdržavanje članova uže obitelji i djece, student ili roditelj 
može samostalno konzultirati Pravilnik o porezu na dohodak dostupan na web stranicama Porezne Uprave 
(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). 
 
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA ODREĐENE KATEGORIJE 
Studenti s posebnim potrebama 
Studenti s posebnim potrebama, ako budu odabrani Natječajem, imaju mogućnost primiti dodatan iznos financijske 
potpore (povrh regularnog iznosa određenog Natječajem) u slučaju da njihovo zdravstveno stanje odnosno posebne 
potrebe podrazumijevaju dodatne troškove na mobilnosti. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu 
priložiti potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (ako je 4  
 
za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde). 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. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
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Rangiranje i odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta, odnosno 
akademija imenuje dekan odnosno voditelj. 
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 O N L I N E  Prijavu za Erasmus+ - Partnerske zemlje zaključno do 26. listopada 2017. 
(12:00 sati - podne). Prijavi se može pristupiti na internetskoj stranici 
https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5836e0543f5d66c8517c02a6/eng  
Napomena: ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (u slučaju problema s internetom 
prijava se neće naknadno prihvatiti!)  
Ispunjenu prijavu t r e b a  otisnuti (print), vlastoručno potpisati, te zajedno s navedenom potpunom 

dokumentacijom predati / poslati: 
 ECTS koordinatoru na matičnoj akademiji / fakultetu - predaje se potpuna originalna 

dokumentacija (u papirnatom obliku; prijavnica i svi prilozi); 
ROK: do 26. listopada 2017. (12:00 sati – podne: datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne 
poštanskog žiga). 
 

2. Prijavi je potrebno priložiti: 
i. Europass životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku; strani državljani mogu priložiti Europass 

životopis samo na engleskom jeziku, 
ii. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku (do 300 riječi); strani državljani mogu priložiti motivacijsko 

pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi), 
iii. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija) ovjeren u 

studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije i potvrdu o upisanom semestru u trenutku 
prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku), 

iv. dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student prijavljuje; 
do 2 potvrde ako su radni jezici različiti za 2 prijavljena izbora). Uvjet minimalno B2 stupanj znanja 
po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike – dostavljaju se kopije potvrda. Detaljne 
upute koje se potvrde prihvaćaju pročitati u Dodatku br. I. ovog Natječaja, 

v. za studente koji žele pisati doktorski rad ili raditi istraživanje u svrhu i z rad e doktorskog rada – 
pismo odobrenja (Approval form for final thesis), 

vi. za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj 
invaliditeta (ako je za studentovo stanje moguće izdavanje ovakve potvrde. 

 
Student ispunjava i šalje samo jednu Prijavu u kojoj je moguće odabrati do dva (2) različita izbora inozemnih 
sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet / akademija će rangirati studenta na samo jedan od odabranih izbora. 
 
Student se prijavljuje samo za mjesto i područje studija/istraživanja koje pokriva matični fakultet / akademija. 
Prijava na mjesto i područje studija/istraživanja koje ne pokriva matični fakultet ili akademija nije moguća. 
 
U slučaju višestrukih online prijava, sve će se prijave automatski smatrati odbijenima (bez iznimke). 
 
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 ne pokriva, 
prijava se automatski odbija. 
 
Rok za slanje prijave i predaju potpune originalne dokumentacije ECTS koordinatoru matičnog fakulteta / 
akademije jest 26. listopada 2017. (12:00 sati – podne = vrijeme i datum primitka!). 
 
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
 
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA 

https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5836e0543f5d66c8517c02a6/eng
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Rezultate s rang-listom studenata Sveučilište će objaviti na svojim mrežnim(web) stranicama nakon završenoga 
natječaja, obrade odluka i rang-lista fakulteta i akademija (predviđeno u prvom tjednu studenoga 2017.) na 
http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/. 
 
Rang-lista kandidata u rezultatima natječaja, s ciljem osiguranja transparentnosti postupka, bit će objavljena s 
podacima studenta: ime i prezime, datum rođenja, broj prijave, osnovni podaci 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 za studente, program Erasmus+ između programskih i partnerskih država, Ključna aktivnost 1(KA107) 
za razdoblje mobilnosti od 18.12.2017. do 15.06.2018.“, a koje će biti objavljene u Rezultatima natječaja na 
mrežnim (web) stranicama Sveučilišta, kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte. 
 
POSTUPAK ŽALBE 
Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu čl. 30., student Protiv odluke sastavnice ili 
Sveučilišta o odabiru kandidata može podnijeti žalbu sveučilišnom Povjerenstvu za žalbe. 
Žalba se podnosi u pisanom obliku na adresu Sveučilište u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 14, s naznakom “Za 
Povjerenstvo za žalbe u programima mobilnosti“. Žalba se podnosi Povjerenstvu za žalbe u roku od 8 dana. Odluku 
o žalbi donosi Povjerenstvo za žalbe u daljnjem roku od 8 dana. Odluka o žalbi je konačna. 
U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u navedenom 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. 
 

ZAVRŠNA NAPOMENA 
Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta u 
Zagreb http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/ . 
 
Zaključno, prijavna dokumentacija predana na natječaj se ne vraća studentu (uključujući predane originalne 
dokumente), bez obzira je li student u konačnici odabran/a za mobilnost ili ne, već ostaje u arhivi kao dokaz. 
 
PRIVICI NATJEČAJU 

1. Odluka o raspisu trećeg kruga Natječaja 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 18.12.2017. do 15.06.2018. 

2. Online prijava za Erasmus+ - Partnerske zemlje KA107 dostupna na linku: 
https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5836e0543f5d66c8517c02a6/eng  

3. Upute za ispunjavanje Online prijave; 
4. Popis visokoškolskih ustanova u partnerskim državama s kojima su potpisani Erasmus+ bilateralni 

međuinstitucijski sporazumi o razmjeni studenata i osoblja za razdoblje 2017.-2018., 
5. Dodatak I. - Potvrde o znanju stranog jezika, 
6. Obrazac – „Pismo odobrenja“ za studente koji žele pisati završni rad ili raditi istraživanje u svrhu 

završnog rada, 
7. Popis ECTS koordinatora na fakultetima/akademijama. 

 
Napomena: molimo da detaljno proučite svu natječajnu dokumentaciju. Za upite o prijavi, dogovorenim mjestima, 

sporazumima sa inozemnim sveučilištima molimo da se obratite matičnom fakultetu / akademiji i / ili središnjem 
Uredu za međunarodnu suradnju, koordinatorica Željka Pitner, @: zeljka.pitner@unizg.hr , Tel. 46 98 105. 

http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/O_Sveucilistu/Dokumenti_javnost/Propisi/Pravilnici/Pravilnik_o_medunarodnoj_mobilnosti_2017.pdf
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/%20.
https://zagreb.moveon4.com/locallogin/5836e0543f5d66c8517c02a6/eng
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/treci-krug-natjecaja-za-mobilnost-studenata-preddiplomskih-diplomskih-i-poslijediplomskih-studija/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/sluzbe-potpore/koordinatori-na-fakultetima-i-akademijama/
mailto:zeljka.pitner@unizg.hr

