SVEUČILIŠTE U ZADRU
dana 25. svibnja 2016. godine raspisuje

NATJEČAJ ZA STUDIJSKI BORAVAK
U OKVIRU PROGRAMA

ERASMUS+ KLJUČNA AKTIVNOST 1 (KA107)
OMOTNICA ENI Ruska Federacija
ERASMUS+ PROJEKT 2015-1-HR01-KA107-012997

ZA AKADEMSKU GODINU 2016./2017.
OPĆI DIO
Sveučilište u Zadru (u daljnjem tekstu Sveučilište) kao nositelj Erasmus povelje za visoko
obrazovanje broj: 256182-EPP-1-2014-1-HR-EPPKA3-ECHE ostvaruje pravo na sudjelovanje u
Erasmus+ programu za mobilnost s partnerskim zemljama (KA107) te raspisuje Natječaj za
dodjelu financijskih potpora i mobilnost na visokoškolskim institucijama s kojima je Sveučilište
u Zadru potpisalo Erasmus+ bilateralni ugovor, a koju je moguće ostvariti u zimskom semestru
ak. god. 2016./2017., u ljetnom semestru ak. god. 2016./2017. ili tijekom cijele akademske
godine 2016./2017. u sklopu programa Erasmus+ (u daljnjem tekstu Natječaj).
U okviru ovog Natječaja moguće je ostvariti financiranje mobilnosti studenata u svrhu studijskog
boravka za 4 studenata u ukupnom boravku od 610 mjeseci (5 mjeseci po studentu uz
predviđenih 10 dodatnih dana).
U okviru ovog Natječaja studenti se prijavljuju za mobilnost u svrhu studijskog boravka na
inozemnoj visokoškolskoj instituciji što podrazumijeva slušanje kolegija i polaganje ispita. Za
vrijeme mobilnosti student mora zadržati jednako opterećenje koje bi imao na matičnom
studijskom programu, odnosno najmanje 3 ECTS boda po mjesecu mobilnosti (npr. ako student
na mobilnosti ostaje 5 mjeseci mora ostvariti minimalno 15 ECTS bodova).
Studijski boravak kao aktivnost u okviru Erasmus+ programa ne uključuje samostalno
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istraživanje te su studenti koji tijekom studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati
završni/diplomski rad dužni posjedovati prihvatno pismo tutora s institucije domaćina (tzv.
Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student) iz kojeg je razvidno da student ima podršku
tutora na instituciji domaćinu kao i odobrenje mentora na matičnom odjelu za istraživanje/rad na
završnom/diplomskom radu tijekom Erasmus+ studijskog boravka. U takvim slučajevima nije
nužno ostvariti minimalno opterećenje izraženo u ECTS bodovima.
GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST?
U sklopu ovog Natječaja moguće je realizirati mobilnost na Ruskom državnom sveučilištu
humanističkih znanosti (RGGU) u Moskvi i/ili na Državnom tehničkom sveučilištu Kalašnjikov u
Iževsku (Ruska Federacija), budući da se obje institucije nalaze u partnerskoj zemlji, a temeljem
potpisanih institucionalnih Erasmus+ ugovora o suradnji.
VAŽEĆE RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI
Studentska mobilnost za studijski boravak može se ostvariti u trajanju od puna 3 do najviše 12
mjeseci (odnosno od 90 do 360 dana), uz napomenu da je uobičajena praksa na mobilnosti
provesti jedan semestar budući da tako student ima vremena odslušati predavanja i polagati
ispite. Mobilnosti se mogu realizirati tijekom akademske godine 2016./207. te moraju završiti
najkasnije do 31. srpnja 2017. godine.
Ovisno o raspoloživosti Erasmus+ financijskih potpora, studentska mobilnost u svrhu studijskog
boravka tijekom koje student neće polagati ispite tj. vršit će istraživanje pod nadzorom tutora ili
pisati završni/diplomski rad pod nadzorom tutora, može se vremenski ograničiti na trajanje od tri
mjeseca.
Ukupno trajanje svih mobilnosti u okviru Erasmus+ programa ne smije prelaziti 12 mjeseci po
pojedinoj razini studija (preddiplomski, diplomski, doktorski). Mobilnost je moguće ostvariti u
više navrata uz poštivanje ograničenja od najviše 12 mjeseci ukupnog trajanja mobilnosti. U
ukupno trajanje mobilnosti u okviru Erasmus+ programa ulazi i mobilnost u svrhu studijskog
boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) na istoj razini studija, kao i mobilnost ostvarena u statusu
zero-grant studenta, mobilnost u okviru LLP programa te Erasmus Mundus programa na istoj
razini studija. Studenti integriranih studija mogu ostvariti mobilnost u ukupnom trajanju do 24
mjeseca za tu razinu studija.
Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta (Članak 9.) mobilnost ne smije
prelaziti 50% ukupnog trajanja studijskog programa kojeg student pohađa na Sveučilištu.
ŠKOLARINA I STATUS STUDENTA
Studentima se tijekom studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim institucijama neće
naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na Sveučilištu u Zadru za vrijeme trajanja
mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji sami
financiraju svoj studij kao i ispuniti sve ostale obaveze vezane za ovjeru i upis semestra.
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OSIGURANJE
Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno osiguranje u
inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu inozemne visokoškolske
institucije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici Hrvatskoj koje može određenu vrstu
osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize ili dozvole boravka.

FINANCIJSKA POTPORA
Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu Erasmus+ programa ne mora nužno pokrivati
cjelokupni trošak boravka na inozemnoj visokoškolskoj instituciji tj. ne radi se o potpunoj
stipendiji već dodatku na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom Sveučilištu.
Erasmus+ stipendija se sastoji od iznosa za životne troškove koji iznosi 650 EUR mjesečno te od
iznosa za putne troškove koji se isplaćuje jednokratno, a za Rusku Federaciju iznosi 360 EUR.
(Troškovi i dnevnice su izračunate u skladu sa Smjernicama Agencije za mobilnost i programe
EU). Financijska potpora će biti isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje
hrvatska Agencija za mobilnost i programe EU.
Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s invaliditetom
imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno posebnim potrebama koje proizlaze iz
invaliditeta. Prijavni obrazac za studente s invaliditetom Agenciji za mobilnost i programe EU
dostavlja Sveučilište u Zadru stoga je potrebno da se studenti, po objavi rezultata Natječaja, jave
Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta.
Studenti koji se prijave na Natječaj i ne uđu u krug stipendiranih studenata, a zadovoljavaju svim
uvjetima Natječaja, mogu, ako za to imaju mogućnosti, na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv.
zero-grant studenti).
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ programa ukoliko će njihov
boravak u inozemstvu biti dodatno financiran u istu svrhu iz sredstava koja potječu iz EU. Pod
dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima niti
sredstva koja Sveučilište odnosno njegove sastavnice odluče izdvojiti kako bi povećali mjesečni
iznos financijske potpore za studente.
Sredstva Erasmus+ financijske potpore koja će student primiti za period mobilnosti u inozemstvu
su u potpunosti neoporeziva za studenta kao krajnjeg korisnika, međutim porezni tretman svih
uplata koje student primi preko svog OIB-a jest da su iste primitak (bez obzira je li oporeziv ili
ne).
Prema hrvatskim propisima o porezu na dohodak, uzdržavani član obitelji koji u tijeku jedne
godine ostvari primitak veći od 13.000,00 kuna ne može zadržati status uzdržavanog člana. Ako
uzdržavani član ostvari primitak u jednoj godini veći od limita određenog u članku 53. Pravilnika
o porezu na dohodak, roditelj/staratelj je obvezan izmijeniti podatke na svojoj poreznoj kartici i
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nema pravo u godišnjoj poreznoj prijavi koristiti osobni odbitak za uzdržavane članove uže
obitelji i djecu.
U slučaju da roditelj/staratelj ipak koristi poreznu olakšicu, iako prema gore navedenim
odredbama na to nema pravo, Porezna uprava će donijeti rješenje prema kojem će
roditelj/staratelj imati obvezu retroaktivno izvršiti povrat manje uplaćenog poreza na temelju
korištenja porezne olakšice.
Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, službeno
tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija RH - Porezne uprave, kao jedinom tijelu
ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI?
Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu:
1. Student mora biti upisan na diplomsku razinu studija na Sveučilištu u Zadru;
2. Student mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika na kojem se održava
nastava na inozemnoj visokoškolskoj instituciji, odnosno priložiti potvrdu o znanju stranog jezika
(ne odnosi se na studente stranih jezika);
3. Student se prijavljuje za studijski boravak u sklopu redovnog diplomskog studija. Izvanredni
studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme
trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na inozemnoj visokoškolskoj
instituciji;
3. Student se ne može prijaviti za različitu razinu studija od one na kojoj je na matičnoj
instituciji;
4. Studijski boravak kao aktivnost u okviru Erasmus+ programa ne uključuje samostalno
istraživanje te su studenti koji tijekom studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati
završni/diplomski rad dužni natječajnoj dokumentaciji priložiti prihvatno pismo tutora s
institucije domaćina (tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student) iz kojeg je
razvidno da student ima podršku tutora na instituciji domaćinu kao i odobrenje mentora na
matičnom odjelu za istraživanje/rad na završnom/diplomskom radu tijekom Erasmus+ studijskog
boravka. Navedeno pismo (tzv. Supervisor Acceptance Form for Erasmus+ Student) ispunjava se
na zadanom obrascu koji je sastavni dio ovog Natječaja te ga možete pronaći ovdje.
ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE
Prije prijave na Natječaj student se treba informirati o studijskim programima, kolegijima, jeziku
na kojem se izvodi nastava te o ostalim važećim uvjetima za Erasmus+ studente za inozemnu
visokoškolsku instituciju na kojoj planira ostvariti mobilnost. U prijavnom obrascu student može
odabrati dvije visokoškolske institucije kao moguća odredišta mobilnosti. Student je dužan
obavijestiti ECTS koordinatora na matičnom odjelu/ima o namjeri prijave na Natječaj te u
dogovoru s ECTS koordinatorom usporediti studijske programe matičnog i inozemnog
sveučilišta. Student je dužan posavjetovati se s ECTS koordinatorom oko izbora inozemne
institucije domaćina i kolegija koje bi mogao slušati i polagati na inozemnoj instituciji domaćinu.
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KRITERIJI ODABIRA
Kriteriji odabira kandidata su:
1. Dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija uz ispravno popunjen
prijavni obrazac do navedenog roka (24. lipnja 2016. godine);
2. Akademski uspjeh s preddiplomske i diplomske razine studija (ponderirani prosjek svih
ocjena iznad 3,500) koji kandidatu nosi od 10 do 25 bodova;
3. Pismo motivacije koje kandidatu nosi od 0 do 3 boda (pismo motivacije boduje se
sukladno tri kriterija i to: kvaliteta obrazloženja akademske motivacije za mobilnost (1
bod), kvaliteta obrazloženja socio-kulturne motivacije za mobilnost (1 bod) te umijeće
pisanog izražavanja (1 bod));
4. Znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se održavati nastava koje kandidatu nosi od 0
do 1 bod;
5. Aktivno sudjelovanje u aktivnostima sekcije studentske organizacije Erasmus Student
Network-a „ESN Zadar“ koje kandidatu nosi od 0 do 1 bod;
6. Prednost kandidatima koji do sada nisu sudjelovali u programu mobilnosti Erasmus,
Erasmus+ i Erasmus Mundus (kriterij prednosti: nisu nikada ostvarili mobilnost, nisu bili
na razini studija za koju prijavljuju mobilnosti, bili su na razini studija za koju prijavljuju
mobilnost, ali ne u maksimalnom trajanju od 12 mjeseci);
7. Dodatni kriterij za odabir kandidata može biti intervju sukladno odluci Povjerenstva za
provođenje postupka odabira kandidata Sveučilišta za Erasmus+ mobilnost (u daljnjem
tekstu Povjerenstvo).

POSTUPAK PRIJAVE
Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati sljedeće dokumente na hrvatskom jeziku (osim
stranih državljana koji mogu predati prijavu na engleskom jeziku):
1. Popunjen prijavni obrazac za studijski boravak,
2. Pismo motivacije (najviše jedna stranica formata A4),
3. Životopis (u Europass CV format-u),
4. Potvrdu o statusu studenta,
5. Ovjeren prijepis ocjena svih položenih ispita (studenti diplomske razine studija moraju
dostaviti i prijepis ocjena preddiplomske razine studija),
6. Potvrdu o znanju stranog jezika (potvrda o završenom stupnju tečaja stranog jezika,
prijepis ocjena ili slične potvrde, ukoliko student ima takve potvrde), ne odnosi se na
studente stranih jezika,
7. Potvrdu o sudjelovanju u aktivnostima sekcije studentske organizacije Erasmus Student
Network-a „ESN Zadar“ potpisanu od strane predsjednika studentske organizacije „ESN
Zadar“ (ukoliko student ima takvu potvrdu),
8. Za studente koji za vrijeme studijskog boravka namjeravaju vršiti istraživanje ili pisati
završni/diplomski rad:
i.
Prihvatno pismo tutora na instituciji domaćinu tzv. Supervisor
Acceptance Form for Erasmus+ Student
9. Za studente s invaliditetom:
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i.

Prijavni obrazac za studente s invaliditetom Agenciji za mobilnost i
programe EU dostavlja Sveučilište u Zadru stoga je potrebno da se
studenti, po objavi rezultata Natječaja, jave Uredu za međunarodnu
suradnju Sveučilišta.

ROK ZA PRIJAVU JE 24. LIPNJA 2016. GODINE
Obrazac prijave s ostalom dokumentacijom poslati poštom na adresu:
Sveučilište u Zadru - Rektorat
Ured za međunarodnu suradnju
(s naznakom : Za Erasmus+ natječaj – KA107)
Mihovila Pavlinovića 1
23 000 ZADAR
ili osobno dostaviti u Ured za međunarodnu suradnju na navedenu adresu, zgrada
rektorata, V. kat do 24. lipnja 2016. godine u 16,00 sati.

Vezani dokumenti Natječaja:
1. Prijavni obrazac za studijski boravak za akademsku godinu 2016./2017.,
2. Europass CV obrazac,
3. Popis Erasmus koordinatora na odjelima Sveučilišta u Zadru,
4. Popis potpisanih institucionalnih Erasmus+ ugovora s inozemnim
visokoškolskim institucijama u partnerskim zemljama,
5. Prihvatno pismo tutora na instituciji domaćinu tzv. Supervisor Acceptance Form for
Erasmus+ Student (za studente koji će za vrijeme studijskog boravka vršiti istraživanje
ili pisati završni/diplomski rad),
6. Erasmus+ programski vodič (Erasmus+ Programme Guide),
7. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (za studente s invaliditetom)

NAKON OBJAVE REZULTATA
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja te će im biti omogućen uvid u popis
kandidata koji su odabrani, na listi čekanja i/ili odbijeni. Popisi odabranih i odbijenih kandidata,
kao i liste čekanja bit će objavljene na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zadru. Prijavom na
Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na navedenim listama.
Odabrani kandidati bit će pozvani na informativni sastanak gdje će dobiti upute za daljnje
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procedure.
Obveze studenta tijekom studijskog boravka u inozemstvu bit će definirane Ugovorom o
studiranju (tzv. Learning Agreement) koji sadrži popis kolegija koje će student pohađati na
inozemnoj visokoškolskoj instituciji uz pripadajući broj ECTS bodova. Sklapanjem Ugovora i
njegovim potpisivanjem od strane pročelnika matičnog odjela ili druge odgovorne osobe na
matičnom odjelu (odnosno oba odjela, ukoliko student pohađa dvopredmetni studij) jamči se
priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti kao i razdoblje provedeno na inozemnoj
visokoškolskoj instituciji. Ugovor o studiranju potpisuju također i odgovorne osobe na inozemnoj
visokoškolskoj instituciji, kao i sam student. Obrasce Ugovora o studiranju za studente
jednopredmetnih studija možete pronaći ovdje, a za studente dvopredmetnih studija ovdje.
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 na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju
(http://www.unizd.hr/Me%C4%91unarodnasuradnja/Akademskamobilnost/tabid/3102/language/
hr-HR/Default.aspx). 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
Tel.: 023/200-642
E-mail: mkolega@unizd.hr
NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola.
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