SVEUČILIŠTE U ZADRU
dana 29. lipnja 2021. godine objavljuje

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE MOBILNOSTI
NENASTAVNOG OSOBLJA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
U OKVIRU EU-CONEXUS ALIJANSE
OPĆI DIO
Sveučilište u Zadru (u daljnjem tekstu Sveučilište) objavljuje Natječaj za financiranje mobilnosti
nenastavnog osoblja koju je moguće ostvariti do 31. kolovoza 2022. godine u okviru alijanse EUCONEXUS (u daljnjem tekstu Natječaj). U okviru ovog Natječaja moguće je ostvariti financiranje
mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja u ukupnom trajanju od najviše 5 dana po sudioniku, a u
optimalnom trajanju od 2 – 3 dana.
Svrha boravka na inozemnoj ustanovi je stručno usavršavanje odnosno praćenje rada kolega na
njegovom / njezinom radnom mjestu te rasprava o primjerima dobre prakse koji se kasnije mogu
upotrijebiti u vlastitom radu, stoga konferencija ili bilo koji drugi oblici aktivnosti usmjereni na
specifično područje nisu prihvatljivi.
GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST
Europsko Sveučilište za pametno i održivo upravljanje urbanim obalnim prostorima (EU-Conexus)
je transnacionalna visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka institucija koja proučava pametno i
održivo upravljanje urbanim obalnim prostorima s globalnog stajališta. U sklopu ovog Natječaja
moguće je realizirati mobilnost na ustanovama koje su članice EU-Conexus alijanse:
1. Sveučilište La Rochelle u Francuskoj - LRUniv,
2. Poljoprivredno sveučilište u Ateni u Grčkoj - AUA,
3. Sveučilište u Klaipedi u Litvi - KU,
4. Tehničko sveučilište u Bukureštu u Rumunjskoj - UTCB,
5. Katoličko sveučilište „San Vicente Martir“ u Valenciji u Španjolskoj - UCV.
6. Tehnološki institut u Waterfordu u Irskoj,
7. Sveučilište u Rostocku u Njemačkoj,
8. Sveučilište Frederick na Cipru.
Popis Odjela/Ureda na/u kojima je moguće ostvariti mobilnost možete pronaći ovdje.
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VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI
Kandidati mogu ostvariti mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja u optimalnom trajanju od 2 –
3 dana. Mobilnost ne bi smjela trajati duže od 5 dana. Mobilnost se može realizirati do 31.
kolovoza 2022. godine.
OSIGURANJE
Kandidati su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje
u inozemstvu te dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne ustanove odnosno dotičnog
veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za
izdavanje dozvole boravka.
Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU mogu
koristiti neodgodivu zdravstvenu zaštitu temeljem kartice europskog zdravstvenog osiguranja
(EKZO). Uvjet za izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri
Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju
njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima prebivalište.
Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određenih
liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti dodatno zdravstveno i/ili putno
osiguranje.
FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora se isplaćuje u svrhu pokrivanja životnih i putnih troškova iz EU-Conexus
sredstava predviđenih za sufinanciranje odlazne mobilnosti nenastavnog osoblja, a prema obračunu
putnih naloga u skladu s hrvatskim propisima ovisno o raspoloživim sredstvima u projektu.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI
Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:
1. Kandidati moraju biti osobe zaposlene izvan nastave na Sveučilištu u Zadru (nenastavno
osoblje);
2. Kandidati moraju imati pozivno pismo institucije domaćina s naznačenim trajanjem i
svrhom mobilnosti (prihvatljiva je i skenirana preslika pozivnog pisma poslana od strane
domaćina elektroničkom poštom);
3. Kandidat mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se
osposobljavati.
KRITERIJI ODABIRA
Kriteriji odabira kandidata su:
1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen prijavni
obrazac (do dolje navedenog roka prijave);
2. Kvaliteta Plana rada (Work plan) ocjenjuje se na sljedeći način:
 Opravdanost svrhe mobilnosti uzimajući u obzir područje rada kandidata („Overall
aim and objectives of the mobility“) (od 0-2 boda)
 Sadržaj plana aktivnosti programa rada („Plan of the activities”) (od 0-5 bodova)
 Očekivani doprinos mobilnosti daljnjem radu kandidata na Sveučilištu u Zadru i
sastavnici („Expected results of the mobility”) (od 0-2 boda)
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3. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali programima mobilnosti (kriterij
prednosti i to na način da se kandidatu za svaku raniju mobilnost ostvarenu u okviru
europskih programa oduzima jedan bod. Ova odredba se odnosi i na kandidate koji su
tijekom ranijih mobilnosti bili u statusu tzv. „zero-grant“ sudionika u mobilnosti;
4. Dodatni kriteriji koje Povjerenstvo za provođenje postupka odabira kandidata Sveučilišta
za mobilnost (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) uzima u obzir u slučaju jednako kvalitetnih
prijava kao i većeg broja prijava u odnosu na broj raspoloživih dana mobilnosti jesu ukupna
do sada ostvarena mobilnost na sastavnici razmjerno broju djelatnika.
Napomena: uzimajući u obzir kriterij Sadržaj plana rada – usklađenost s traženim trajanjem
mobilnosti Povjerenstvo može donijeti odluku kojom će izmijeniti odobreno trajanje mobilnosti u
odnosu na zatraženo.
POSTUPAK PRIJAVE
Prijava za mobilnost treba sadržavati sljedeće dokumente:
1. Popunjen prijavni obrazac (na hrvatskom jeziku),
2. Popunjen obrazac Plana rada (Work plan) (NAPOMENA: Plan rada se sastavlja na
engleskom jeziku ili jeziku na kojem se ostvaruje mobilnost, a za prijavu na Natječaj
dovoljno je da je Plan rada potpisan od nadređene osobe na matičnom odjelu/sastavnici),
3. Pozivno pismo domaćina s naznačenim trajanjem i svrhom mobilnosti (prihvatljiva je
i skenirana preslika pozivnog pisma poslana od strane domaćina elektroničkom
poštom),
4. CV u Europass formatu.

ROK PRIJAVE: 31. SIJEČNJA 2022. GODINE DO 12:00 SATI
Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati u PDF formatu na
iro_unizd@unizd.hr na adresu ili osobno dostaviti u Ured za međunarodnu
suradnju, zgrada rektorata, I. kat minimalno 45 dana prije početka planirane
mobilnosti. Povjerenstvo će se sastajati periodično i odlučivati o pristiglim
prijavama.
Nakon zaprimljene prijave kandidati će dobiti potvrdni e-mail o uspješno objavljenoj prijavi te
identifikator prijave koji će služiti za čitanje rezultata Natječaja.
Vezani dokumenti Natječaja:
1. Prijavni obrazac,
2. Obrazac Plana rada,
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3. Tablica Odjela/Ureda gdje je moguće ostvariti mobilnost
NAKON OBJAVE REZULTATA
Svi kandidati bit će izvješteni o rezultatima Natječaja te će im biti omogućen uvid u vlastitu prijavu.
Popisi odabranih i odbijenih kandidata, kao i liste čekanja bit će objavljene na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Zadru pod identifikatorima prijave te neće biti objavljena imena prijavljenih
kandidata. Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove
pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Sveučilištu dostaviti zatraženu
dokumentaciju.
POSTUPAK ŽALBE
Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana
objave rezultata na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku
preporučenom poštom ili osobno službi protokola Sveučilišta na adresi Ulica Mihovila Pavlinovića
1, 23000 Zadar, radnim danom od 8.00 do 16.00 sati. O žalbi odlučuje isto Povjerenstvo u roku od
8 dana od podnošenja žalbe donošenjem Odluke o žalbi.
OSTALO
Dodatne informacije dostupne su u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta. Prijavni obrasci
i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim stranicama
Sveučilišta ili na zahtjev u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta.

Kontakt osoba za dodatne informacije:
Maja Kolega, prof.
Tel.: 023/200-642
E-mail: mkolega@unizd.hr

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.

______________________

prof. dr. sc. Slaven Zjalić, prorektor

KLASA: 605-01/20-01/34
URBROJ: 2198-1-79-03/20-02
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