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STRUČNO VIJEĆE 
 
Na temelju članka 27. i 28. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru, Stručno vijeće na svojoj 3. sjednici u 
akademskoj 2019./2020. godini održanoj 10. prosinca 2019. godine donijelo je: 
 
 

O D L U K U 
O RASPISIVANJU INTERNOG NATJEČAJA  

 
 

Članak 1. 
 

Za potrebe Veleučilišta u Bjelovaru, donosi se ova Odluka o raspisivanju internog natječaja kako slijedi: 
 

I. INTENZIVNI PROGRAM ZA STUDENTE SESTRINSTVA 
Škotska – travanj  2020. 

 
 
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 koje će pokriti troškove programa, hrane i 
smještaja te troškove povratne avionske i željezničke/autobusne 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. Uz dolje 
navedene kriterije u tablici prednost imaju studenti viših godina. 
 

Kriteriji Bodovi max. 
Prosjek ocjena 5 
Motivacijsko pismo 5 
Poznavanje engleskog jezika  5 
Godina studiranja 3 
Intervju 5 
UKUPNO BODOVA 23 
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Uz prijavu na natječaj, zainteresirani studenti trebaju priložiti: 
- prijepis ocjena 
- motivacijsko pismo na engleskom jeziku (1 kartica teksta) 

 
Prijave s dokumentacijom dostavljaju se na mail tajnika veleučilišta jrajkovic@vub.hr uz naznaku »Za 
natječaj – IP 2020«. 

 
Natječaj je otvoren do 20.1.2020. u 14:00 sati (datum i sat primitka prijavne dokumentacije). Intervju s 
kandidatima koji je sastavni dio natječajne procedure održat će se sukladno dogovoru. 
 
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, doc.dr. sc. 
Zrinki Puharić, dr. med. e-mailom na zpuharic@vub.hr  

 
Članak 2. 

Dekanica Veleučilišta u Bjelovaru zadužuje se za provedbu daljnje procedure objavljivanja natječaja u 
javnim glasilima. 
 

Članak 3. 
Ova Odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 

 
Bjelovar, 10.prosinca 2019. godine 
 
KLASA: 602-04/19-07/012 
URBROJ: 2103/01-21-08-19-03 
 
 

               Veleučilište u Bjelovaru 
                  Stručno vijeće 

                       Dekanica: doc. dr. sc. Zrinka Puharić, prof. v. š. 
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