
 
KLASA: 605-01/17-01/001 
UR. BROJ: 2103-67-01-17-03 
U Bjelovaru, 6. prosinca 2017. 
 
Temeljem Odluke Stručnog vijeća od 30.11.2017. (KLASA: 602-04/17-07/008, UR. BROJ: 2103-67-08-17-
32), Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar objavljuje  
 

NATJEČAJ 
 
Interni natječaj raspisuje se za:  
 

I. INTENZIVNI PROGRAM ZA STUDENTE SESTRINSTVA   
Satakunta University of Applied Sciences, Pori, Finska – travanj 2018. 
 

 
Za sudjelovanje na međunarodnom studentskom programu mogu biti izabrani studenti redovitog i 
izvanrednog preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo  Veleučilišta u Bjelovaru. Prednost će imati 
studenti viših godina studija zbog iskustvenog dijela nastave, ali na natječaj se mogu prijaviti i studenti prve 
godine studija.  
Studentima koji će sudjelovati na ENNE IP bit će opravdani izostanci s nastave u tom periodu. 
 
Na intenzivnom programu može sudjelovati ukupno 2 (dvoje) studenata preddiplomskog stručnog studija 
Sestrinstvo  i to: 

- 2 studenta uz financijsku potporu Veleučilišta u Bjelovaru koja će pokriti troškove programa, hrane i 
smještaja (230,00 EUR po studentu koji se uplaćuju direktno na račun organizatora) te troškove 
povratne avionske i željezničke karte. Financijska potpora ne pokriva troškove putovanja do 
Zagrebačke zračne luke ni troškove putnoga osiguranja koje su studenti obvezni sklopiti prije 
odlaska na mobilnost. 

 
Ovim natječajem bit će izabrana 2 studenta uz financijsku potporu Veleučilišta u Bjelovaru. 
Kriteriji za odabir studenata su godina studija (prednost će imati studenti viših godina), prosjek ocjena, 
motivacijsko pismo, poznavanje engleskog jezika i intervju na koji će po isteku natječaja biti pozvani svi 
prijavljeni studenti.  
 
Uz prijavu na natječaj, zainteresirani studenti  trebaju priložiti:  

- prijepis ocjena  
- motivacijsko pismo na engleskom jeziku (1 kartica teksta) 

 
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se osobno ili se šalju na adresu: Veleučilište u Bjelovaru, Trg E. 
Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar, ured K3, uz naznaku »Za natječaj – IP 2018«.  
 
Natječaj je otvoren do 14. prosinca 2017. u 14:00 sati (datum i sat primitka prijavne dokumentacije).  
Intervju s kandidatima koji je sastavni dio natječajne procedure održat će se 15. prosinca 2017. u 
8:00 sati u Vijećnici VUB (kod referade). 
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Za studente koji ne dođu na intervju smatrat će se 
da su odustali od prijave. 
 
Za dodatne informacije studenti se mogu obratiti ENNE koordinatorici Veleučilišta u Bjelovaru,  dr. sc. Zrinki 
Puharić, dr. med. e-mailom na zpuharic@vtsbj.hr ili Erasmus koordinatorici Ivani Jurković na 
ijurkovic@vtsbj.hr ili na broj telefona 043/241-131 ili osobno u kabinetu K3, Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar, 1. 
kat. 


