
ERASMUS+ INFO DAN
9. svibnja 2019.



Sadržaj 
ØUvod
ØNajava novog natječaja
ØPostupak prijave na natječaj
ØPostupak priznavanja ECTS bodova
ØIskustva s mobilnosti



Umjesto uvoda… 

Erasmus+ na Veleučilištu u Bjelovaru



Najava natječaja za 2019./20. 

Otvaranje natječaja: 10. 5. 2019.
Trajanje natječaja: do raspodjele budžeta

Princip dodjele financijske potpore: 
first come – first served



Mobilnost u svrhu studija

3 – 12
mjeseci

Partnerske 
visokoškolske 

ustanove 
(zemlje članice EU 

+ 
Island, Lihtenštajn, 

Norveška,
Turska,

Makedonija)

TRAJANJE I 
ODREDIŠNE ZEMLJE

Ovisno o zemlji 
mobilnosti
/3 skupine/

Sufinanciranje

Uvećan iznos potpore za 
studente slabijeg socio-
ekonomskog položaja te 

studente s posebnim 
potrebama

FINANCIJSKA 
POTPORA



Mobilnost u svrhu stručne prakse

2 – 12
mjeseci

Poduzeća, instituti, 
obrazovne 
ustanove…

(zemlje članice EU 
+ 

Island, Lihtenštajn, 
Norveška,

Turska,
Makedonija, Srbija)

TRAJANJE I 
ODREDIŠNE ZEMLJE

Ovisno o zemlji 
mobilnosti
/3 skupine/

Sufinanciranje
+100 EUR / mj.

Uvećan iznos potpore za 
studente slabijeg socio-
ekonomskog položaja te 

studente s posebnim 
potrebama

FINANCIJSKA 
POTPORA



IZNOSI FINANCIJSKE POTPORE ZA STUDENTE



Kako ostvariti mobilnost

PRIJE PRIJAVE

VAŽNO à pravovremeno planiranje 
• za studij: minimalno 7 mjeseci prije odlaska
• za praksu: minimalno 2 mjeseca prije odlaska

ü provjeriti ispunjavate li formalne kriterije
ü za studijski boravak: minimalno 2. godina
ü za praksu: nema ograničenja

ü za studijski boravak: informirati se o  mogućnostima i rokovima 
nominacije (popis bilateralnih sporazuma na web stranici VUB)

ü za stručnu praksu: pisana potvrda tvrtke o prihvaćanju studenta 
na praksu



Kako ostvariti mobilnost

PRIPREMA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

Studijski boravak:
ü ispuniti prijavni obrazac
ü priložiti prijepis ocjena sa studomata (hrvatski)

Stručna praksa:
ü ispuniti prijavni obrazac
ü priložiti prijepis ocjena sa studomata (hrvatski)
ü priložiti pisanu potvrdu o prihvaćanju na praksu 
(prihvatljiv je e-mail predstavnika tvrtke ili pisana potvrda s 
potpisom predstavnika tvrtke)



Kako ostvariti mobilnost

PRIPREMA PRIJAVNE DOKUMENTACIJE

-Studenti s posebnim potrebama i studenti s 
nižim socio-ekonomskim statusom mogu zatražiti 
dodatnu financijsku potporu
-Detalji i obrazac za dokazivanje nižeg socio-
ekonomskog statusa su dostupni na sljedećoj 
poveznici: 
http://mobilnost.hr/cms_files/2019/01/1548066
182_erasmus-financijski-iznosi-2019-ka103-
fin.pdf



Kako ostvariti mobilnost

U TRENUTKU PRIJAVE

ü provjeriti imate li svu prijavnu dokumentaciju (ako niste sigurni à konzultacije s 
Erasmus koordinatoricom)
ü potpisati prijavni obrazac
ü skenirati kompletnu prijavnu dokumentaciju (svaki dokument posebno, nazvati ih: 

üPrezime Ime-prijavni obrazac
üPrezime Ime-prijepis ocjena
üPrezime Ime-potvrda za praksu (ako je primjenjivo) 
üPrezime Ime-zahtjev za dodatno financiranje-PP (ako je primjenjivo) 
üPrezime Ime-zahtjev za dodatno financiranje-NSES (ako je primjenjivo) 
üPrezime Ime-izjava o članovima zajedničkog kućanstva (ako je primjenjivo) + dostaviti u Ured za 
međunarodnu suradnju original dokaza s porezne uprave

ü poslati dokumente mailom na: ijurkovic@vub.hr
ü u roku od 7 dana bit će potvrđen primitak prijave



Kako ostvariti mobilnost

NAKON PRIJAVE

ü redovito, barem dvaput tjedno, provjeravati @vub.hr
mail
ü u roku od 7 dana bit će potvrđen primitak maila te će 
biti pokrenut postupak razmatranja vaše prijave
ü tročlano povjerenstvo imenovano od strane 
Povjerenstva za međunarodnu suradnju razmatra prijavu 
i sastavlja odluku o ispunjavanju uvjeta natječaja
ü u roku od 30 dana e-mailom ćete primiti obavijest o 
rezultatima vaše prijave



Kako ostvariti mobilnost

NAKON ODABIRA NA NATJEČAJU

ü dogovoriti konzultacije s ECTS koordinatorom koji uspoređuje ishode 
studija / prakse s ishodima predmeta na VUB-u te sastavlja odluku o 
priznavanju ECTS bodova i dostavlja sken odluke u Ured za međunarodnu 
suradnju
ü Erasmus studentska povelja
ü Learning Agreement
ü OLS jezična procjena
ü OLS jezični tečaj
ü osiguranje/-a
ü Ugovor o dodjeli financijske potpore
ü Prva isplata (90 %)
ü ODLAZAK NA MOBILNOST



Kako ostvariti mobilnost

TIJEKOM MOBILNOSTI

ü redovito izvršavati sve obveze propisane 
Learning Agreementom
ü pridržavati se odredbi Pravilnika o 
međunarodnoj suradnji Veleučilišta u Bjelovaru 
(mrežne stranice, Pravilnici)
ü čuvati ugled i dignitet ustanove i Republike 
Hrvatske



Kako ostvariti mobilnost

NAKON MOBILNOSTI

ü zadnji tjedan mobilnosti tražiti ustanovu domaćina potvrdu koja sadrži ocjene i 
razdoblje mobilnosti (originalni potpis i pečat)
ü paziti da su datumi na potvrdi identični datumima na Learning Agreementu
ü donijeti original potvrde s potpisom i pečatom u Ured za međunarodnu suradnju
ü presliku potvrde odnijeti / sken potvrde poslati e-mailom ECTS koordinatoru koji 
sastavlja konačnu odluku o priznavanju ECTS bodova u dva originalna primjerka – za 
referadu i UMS
ü referada izvršava priznavanje u ISVU sustavu

ü Druga OLS jezična procjena
ü EU upitnik o zadovoljstvu mobilnošću
ü Druga isplata (10 %)
ü Planiranje idućeg odlaska na Erasmus J



Kontakti

Ivana Jurković
Ured za 

međunarodnu 
suradnju

(A.B. Šimića 1, 
potkrovlje)

E-mail:
ijurkovic@vub.hr

043 448 008

ERASMUS 
KOORDINATORICA

MEHATRONIKA
Tomislav Pavlic

E-mail: 
tpavlic@vub.hr

SESTRINSTVO
Mirna Žulec

E-mail: 
mzulec@vub.hr

RAČUNARSTVO
Ivan Sekovanić

E-mail: 
isekovanic@vub.hr

ECTS 
KOORDINATORI

dr. sc. Zrinka 
Puharić

E-mail: 
zpuharic@vub.hr

ENNE 
KOORDINATORICA



Dodatne informacije



PRIZNAVANJE RAZDOBLJA MOBILNOSTI I 
ECTS BODOVA

Mirna Žulec
ECTS koordinatorica za Sestrinstvo



PRIZNAVANJE RAZDOBLJA MOBILNOSTI (1)

PRIJE MOBILNOSTI
Odluku supotpisuju:
• voditelj studija
• svi nositelji kolegija
• student/-ica

Za svaki kolegij u semestru ispunjavaju se sljedeći podatci:



PRIZNAVANJE RAZDOBLJA MOBILNOSTI (2)

NAKON MOBILNOSTI
Odluku supotpisuju:
• voditelj studija
• ECTS koordinator
• student/-ica

Za svaki kolegij u semestru ispunjavaju se sljedeći podatci:

Odluka se dostavlja Studentskoj službi koja upisuje podatke u ISVU.



PITANJA?


