KLASA: 605-01/19-01/005
UR. BROJ: 2103/01-21-01-19-03
U Bjelovaru, 10.4.2019.
Na sjednici Povjerenstva za međunarodnu suradnju Veleučilišta u Bjelovaru održanoj 10. 4. 2019.
jednoglasno je usvojeno te je donešena Odluka Povjerenstva o raspisivanju natječaja ERASMUS+SMS/SMP-2018-2 (Klasa: 605-01/19-01/005, Ur. br.: 2103/01-21-01-19-02) da se raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu financijskih potpora studentima u svrhu obavljanja studijskog boravka i / ili stručne prakse u
inozemnoj organizaciji, ustanovi ili poduzeću.
Oznaka natječaja: ERASMUS+ – SMS/SMP – 2018-2

1. UVOD
Svrha boravka na inozemnoj ustanovi je studijski boravak, stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i
stručna praksa. Osnovni ciljevi Erasmus studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području
obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama;
obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te
prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav.
Osnovni ciljevi obavljanja stručne prakse u inozemstvu su: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada
zemalja Europske Unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno
iskustvo.
Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama.
Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što znači da ne
smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati
školarinu na matičnoj ustanovi.
Studenti na studijsku praksu mogu otići i nakon završetka studija, pod uvjetom da za vrijeme prijave na
Natječaj još uvijek imaju status studenta Veleučilišta u Bjelovaru te da stručnu praksu završe najkasnije
unutar jedne (1) godine od prijave na Natječaj.
2. FORMALNI KRITERIJI

Studenti u trenutku odlaska na mobilnost moraju biti upisani na Veleučilište u Bjelovaru kao
redovni ili izvanredni studenti. Tijekom trajanja mobilnosti student mora zadržati studentski status.

Korisnici financijske potpore u okviru programa Erasmus+ mogu biti i izvanredni studenti uz uvjet da za
vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju stručnu praksu u punom vremenu (minimalno 6 sati dnevno),
odnosno u slučaju studijskog boravka da izvršavaju studentske obveze kao redovni studenti.
Na natječaj za stručnu praksu mogu se prijaviti studenti 1., 2. i 3. godine studija.
Na natječaj za studijski boravak mogu se prijaviti studenti koji su upisani u najmanje 3. semestar (studenti
2., 3. godine studija).
Mobilnost je moguće ostvariti i kao recent graduate student, odnosno nakon završetka studija, pod uvjetom
da se student na natječaj prijavi dok je još u statusu studenta Veleučilišta u Bjelovaru te da mobilnost završi
unutar 12 mjeseci od datuma završetka studija.
3. RAZDOBLJE I TRAJANJE MOBILNOSTI

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti vezanih uz ovaj natječaj je od 01. lipnja 2018. do 31.
svibnja 2020.
Za stručnu praksu minimalni boravak iznosi 2 mjeseca, a maksimalni 12 mjeseci.
Za studijski boravak minimalni boravak iznosi 3 mjeseca, a maksimalni 12 mjeseci.
Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to ne postoje
opravdani razlozi.
4. ZEMLJE U KOJIMA JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST

Mobilnost je moguće realizirati u visokoškolskim ustanovama, tvrtkama, ustanovama, organizacijama i
ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe u državama članicama Europske unije (Austrija, Belgija,
Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija,
Latvija, Letonija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija,
Španjolska, Švedska i Velika Britanija) te u sljedećim državama: Island, Lihtenštajn, Norveška, Makedonija,
Turska.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su Erasmus bilateralni ugovori
sklopljeni između Veleučilišta u Bjelovaru i prihvatne visokoškolske ustanove u inozemstvu. Popis ustanova
s kojima Veleučilište u Bjelovaru ima sklopljene bilateralne ugovore nalazi se na mrežnim stranicama
Veleučilišta. Za stručnu praksu takav preduvjet ne postoji. Međusobna prava i obveze između studenata
odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, inozemne organizacije koja studenta prihvaća na praksu
te Veleučilišta u Bjelovaru regulirat će se Sporazumom o učenju u svrhu stručne prakse.

Stručnu praksu nije moguće obavljati u:
·

europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/)

·

ustanovama koje upravljaju programima Europske unije

·

diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (veleposlanstvima, konzulatima)

Napomena:
Stručnu praksu moguće je obaviti u ostalim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (npr.
školama, kulturnim institutima itd.) pod uvjetom da razdoblje mobilnosti ima međunarodni karakter.
To znači da će student kroz stručnu praksu u takvoj ustanovi steći iskustva koja ne bi mogao steći da
sličnu praksu obavlja u Republici Hrvatskoj.

5. KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA
Selekcija kandidata u okviru ovog Natječaja bit će izvršena prema načelu „first in, first served“ (kandidati
koji se prvi prijave, a zadovoljavaju formalne uvjete Natječaja, dobit će financijsku potporu sve do konačne
raspodjele preostalih sredstava za mobilnost studenata), a u slučaju da se isti dan prijavi više kandidata
izvršit će se selekcija kandidata prema niže navedenim kriterijima. Ovaj Natječaj otvoren je do raspodjele
preostalih financijskih sredstava u okviru projekta Erasmus+ KA103 2018 za mobilnost studenata nakon
čega će biti objavljena konačna rang lista i obavijest o zatvaranju Natječaja.

U okviru ovoga Natječaja studenti kojima je dodijeljena financijska potpora u prvom natječaju unutar ovoga
projekta (ERASMUS+ – SMS/SMP – 2018-2), a koji još nisu ostvarili mobilnost, mogu zatražiti dodatna
sredstva za veći broj mjeseci (maksimalno do 12 mjeseci ukupno). Dotični studenti nisu obvezni slati
ponovno cijelu prijavu, već je dovoljno da se u pisanom obliku e-mailom obrate na ijurkovic@vub.hr s
naznakom „Zamolba za produženje mobilnosti-ime prezime“.
U slučaju više prijava pristiglih istoga dana, a da pri čemu dođe do većeg broja prijava nego što projektna
sredstva mogu pokriti, kandidati će biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:
·

akademskog uspjeha, odnosno što višeg prosjeka ocjena od početka studija,

·

što više položenih kolegija,

·

motivacijskog pisma,

Povjerenstvo za provedbu ovoga natječaja kojega imenuje Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
Veleučilišta u Bjelovaru dodijelit će svakom prijavljenom kandidatu određeni broj bodova na temelju kojih će
se izraditi rang lista za dodjelu Erasmus+ sredstava. Bit će kreirana bodovna lista, a broj bodova svakog
studenta će se izračunati sljedećom formulom:

A*100 + N*10+M1+M2+M3
…gdje je:
A – prosjek ocjena svih kolegija položenih do datuma prijave na natječaj, zaokruženo na najbližu vrijednost
na dvije decimale. Minimalno 2,00, maksimalno 5,00;
N – ukupan broj kolegija položenih do datuma prijave na natječaj;
M1 – M3 - broj bodova koje svaki od tri člana povjerenstva dodjeljuju na temelju motivacijskog
pisma. Svaki član dodjeljuje minimalno 1, a maksimalno 5 bodova.

Primjer:

Prosjek ocjena: 3,65
Broj položenih kolegija: 20
Broj bodova dodijeljen od strane prvog člana povjerenstva na temelju motivacijskog pisma: 3
Broj bodova dodijeljen od strane drugog člana povjerenstva na temelju motivacijskog pisma: 2
Broj bodova dodijeljen od strane trećeg člana povjerenstva na temelju motivacijskog pisma: 3

UKUPNO: 3,65*100 + 20*10+3+2+3=573 boda

6. FINANCIJSKA POTPORA
Pregled iznosa financijske potpore nalazi se u dokumentu Primjenjive stope za jedinične doprinose za
program Erasmus+ 2018 koji je dostupan na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU
http://mobilnost.hr/cms_files/2018/04/1524825116_05-prilog-iv-primjenjive-stope-ka103-2018-18-4-2018-fin-nowvalid.pdf te predstavlja sastavni dio ovoga Natječaja.

Sukladno informacijama navedenima u dokumentu o iznosima financijske potpore, studenti koji budu
izabrani u okviru ovoga natječaja dobit će, uz osnovni iznos financijske potpore, dodatnih 100 EUR
mjesečno kao dodatak za obavljanje stručne prakse.
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava
Europske Unije.
Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova
u inozemstvu. Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.
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. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus
studente koji su dobili financijsku potporu.

Sukladno trenutačnome zakonodavstvu, financijska potpora za Erasmus+ mobilnost smatra se dohotkom
studenta u smislu ostvarivanja porezne olakšice roditelja studenata te ovime informiramo studente da
provjere koliki su dohodak ostvarili u godini u kojoj planiraju ostvariti mobilnost kako ne bi premašili
maksimalan dozvoljen iznos dohotka studenta koji bi doveo do dodatnih poreznih opterećenja roditelja koji
ih vode kao poreznu olakšicu. Za dodatna pitanja studenti se savjetuju da se prije prijave obrate Erasmus+
koordinatorici za savjet.

7. PRIJE PRIJAVE

STRUČNA PRAKSA:
Student sam ili u dogovoru s ECTS-svom odjelu pronalazi ustanovu/tvrtku na kojoj će obavljati stručnu
praksu. Stručna praksa treba biti povezana sa studijem na matičnoj ustanovi.
STUDIJSKI BORAVAK:

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i usporediti studijske programe matičnog i
inozemnog visokog učilišta te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu
posredstvom ECTS. Potrebno je obratiti pažnju te se informirati na kojem se jeziku izvodi nastava na
stranom visokom učilištu.
ECTS koordinator/-ica će, za studenta koji ide na razmjenu, u suradnji s voditeljima studija i Erasmus
koordinatoricom izraditi plan koji u digitalnom obliku predaje student. U planu će se specificirati za koje
kolegije student nije pronašao ekvivalentni kolegij na stranom visokom učilištu te kada će student iste
kolegije odslušati na matičnom visokom učilištu. Također će se specificirati koje izborne predmete s
matičnog učilišta student može zamijeniti drugim izbornim predmetima na stranom učilištu. Kroz ispunjeni
obrazac student nominira potencijalno ekvivalentne predmete na stranom visokom učilištu, a ECTS
koordinator u suradnji s predmetnim nastavnikom potvrđuje smatra li nominirani predmet zaista
ekvivalentnim i je li spreman na temelju tog predmeta studenta osloboditi potrebe pohađanja ekvivalentnog
kolegija na matičnom učilištu.
Student treba na stranom učilištu odabrati što više kolegija ekvivalentnih s kolegijima koje bi slušao na
matičnom učilištu. O tome da li je neki kolegij na stranom učilištu ekvivalentan s određenim kolegijem na
matičnom učilištu, odlučuje predmetni nastavnik u suradnji s voditeljima studija, a na temelju zahtjeva koji
ECTS koordinator. Pri tome se najviše fleksibilnosti daje pri odabiru kolegija koji se na matičnom učilištu
vode kao izborni.

Ako student na stranom visokom učilištu za vrijeme mobilnosti ne položi sve kolegije ekvivalentne onima
koje bi inače slušao na matičnom učilištu, dužan je nakon povratka s mobilnosti, nepoložene kolegije
odslušati i položiti na matičnom učilištu.

Temeljne obveze odlaznog studenta unutar ERASMUS+ programa:

1.

Student na instituciji domaćinu u jednom semestru mora upisati najmanje 25 ECTS bodova

2.

Na instituciji domaćinu odlazni student mora položiti predmete koji minimalno nose 15 ECTS bodova

3.

Student je dužan pohađati ciljni studij na međunarodnoj mobilnosti

4.

Nakon završetka mobilnosti, odlazni student je obvezan predati svu potrebnu Veleučilištu u Bjelovaru

kojom dokazuje da je boravio na stranom sveučilištu/fakultetu.

Ako student u tijeku mobilnosti ostvari manje od 15 ECTS bodova po semestru (a za kraće razdoblje
mobilnosti razmjerno manje: 5 mjeseci 15 ECTS-a, 4 mjeseca 10 ECTS-a, 3 mjeseca 5 ECTS-a) ili ne
ispuni druge obveze propisane Natječajem, Veleučilište u Bjelovaru ima pravo uskratiti studentu isplatu
zadnje rate stipendije odnosno od studenta zatražiti povrat dijela ili cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije.

8. POSTUPAK PRIJAVE

Ispuniti prijavni obrazac te ga ispisati, vlastoručno potpisati i zajedno s navedenom potpunom
dokumentacijom predati u Uredu za međunarodnu suradnju (A.B. Šimića 1, kabinet K7).

Prijavi je potrebno priložiti:
a) prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova – ispis sa Studomata (na hrvatskom
jeziku);
b) životopis na engleskom jeziku (u Europass obrascu);
c) motivacijsko pismo na engleskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 riječi);
d) za studente s posebnim potrebama – zahtjev za dodatno financiranje;
e) zahtjev za dodatno financiranje studenata nižeg socioekonomskog statusa i izjava o članovima
zajedničkog kućanstva.

Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućem obrascu i nepravodobne prijave neće se uzeti u
razmatranje.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na rang listi uz navođenje imena i prezimena studionika.
9. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Veleučilišta u Bjelovaru pod Međunarodna
suradnja najkasnije jedan (1) dan nakon konačne raspodjele preostalih projektnih sredstava u okviru
projekta KA103 2018 za mobilnost studenata.
Odabrani kandidati sklopit će:
1. Sporazum o učenju / Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse (sporazum koji definira plan aktivnosti i
vezu studijskog boravka / stručne prakse sa studijem – student ovaj ugovor sklapa s Veleučilištem u
Bjelovaru i ustanovom/tvrtkom u koju odlazi);
2. Zdravstveno osiguranje (prihvatljiva je Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja (EHIC));
3. Za stručnu praksu – osiguranje definirano Sporazumom o učenju u svrhu stručne prakse

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih odredbi
Pravilnika o međunarodnoj suradnji i mobilnosti studenata, nastavnoga i nenastavnoga osoblja Veleučilišta
u Bjelovaru kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem elektroničke pošte.

Za dodatna pitanja oko Natječaja studenti se mogu obratiti Uredu za međunarodnu suradnju (osoba za
kontakt: Ivana Jurković, Erasmus koordinatorica, e-mail: ijurkovic@vub.hr).

