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Prijava studenata na Natječaj 

Sveučilište u Zagrebu je 02. ožujka 2017. objavilo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog 

boravka u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 2017./2018.  

Studenti su dužni ispuniti online prijavu, istu isprintati i vlastoručno potpisati, te zajedno sa svom 

navedenom potpunom dokumentacijom predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji ili fakultetu 

do 16. ožujka 2017., 12:00 sati (datum primitka).  

Važeće razdoblje u kojem se može realizirati mobilnost u okviru Erasmus+ programa u akademskoj 

godini 2017./18. jest od 01. lipnja 2017. do 30. rujna 2018. 

Odabir kandidata 

Odabir kandidata provodi svaka sastavnica, a vrši ga Fakultetsko povjerenstvo koje imenuje 

dekan/voditelj. Fakultetsko povjerenstvo mora biti sastavljeno od minimalno tri osobe, te su svi 

članovi Fakultetskog povjerenstva dužni potpisati „Izjavu o sprječavanju sukoba interesa“. 

Rezultate odabira sastavnice dostavljaju Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u roku 03. 

travnja, 2017. (datum primitka!). Iznimno radi velikog broja prijavljenih studenata sastavnice FFZG, 

EFZG i PRAVO u roku 07. travnja 2017. (datum primitka!).  

Sveučilištu je potrebno dostaviti originale sljedećih dokumenata:   
 

1. ODLUKA dekana fakulteta/akademije o imenovanju Fakultetskog povjerenstva; 

2. ODLUKA Fakultetskog povjerenstva o kriterijima odabira – treba sadržavati sve kriterije iz 

natječaja, a svaka sastavnica može dodati svoje kriterije. Svaki kriterij treba biti bodovan; 

3. ODLUKA Fakultetskog povjerenstva o odabiru studenata: na memorandumu + potpis svih 

članova povjerenstva + pečat; 

4. IZJAVE članova Fakultetskog povjerenstva o sprječavanju sukoba interesa – vlastoručno 

potpisano; 

5. ispunjen obrazac s rang listom: potpis Predsjednika povjerenstva + pečat; emailom dostaviti 

pdf i excel tablicu 

6. Originalnu dokumentaciju svih studenata („odabran“, „rezerva“, „odbijen“). Ljubazno molimo, 

ako je ikako moguće, dokumentaciju studenata dostaviti složenu u registratore (posebno kod velikog 

broja prijava) ili označeno imenom, prezimenom studenta, fakultet: složeno u prozirnim košuljicama  s 

rupama koje se mogu umetnuti u registrator. 

Dokumentaciju pod točkama 1-5 molimo dostaviti i u elektronskom obliku na adresu elektroničke 

pošte erasmus.coordinator@unizg.hr, nasloviti: „fakultet(ime)_rang lista_Erasmus_SMS_2017-18“ 

 

Potpunu dokumentaciju poslati uz popratni dopis preporučenom poštom na adresu: 

Sveučilište u Zagrebu 
Ured za međunarodnu suradnju 
Trg maršala Tita 14 
10000 Zagreb 
(Predmet: Erasmus+ natječaj studenti ak. god. 2017./18.) 

Ili dostavom na portu rektorata Trg maršala Tita 14 do 15:00 sati. 

mailto:erasmus.coordinator@unizg.hr
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Sastavnice odmah samostalno započinju obradu prijava po primitku od studenata. Tek po obradi 

online prijava Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta bit će u mogućnosti sastavnicama za 

provjeru poslati listu online prijavljenih studenata s njihovim podacima. Fakultetska povjerenstva 

mogu odabrati studenta isključivo ako je student poslao svu potpunu i pravilnu dokumentaciju u roku 

i njegova se prijava nalazi u navedenoj tablici (student se pravilno prijavio online)1. 

Rangiranje studenata: 

Osnovni kriteriji za odabir studenata su pismo motivacije, dosadašnje ocjene i znanje jezika. Prednost 

(apsolutnu) imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u LLP Erasmus, Erasmus+ studijski boravak 

(SMS) ili Erasmus Mundus za vrijeme studija (vidjeti Natječaj). Fakultetska povjerenstva mogu 

donijeti odluku o dodatnim kriterijima i bodovanju (novo – može se primijeniti odluka i bodovanje 

koje je objavljeno na mrežnim stranicama sastavnice najkasnije tjedan dana od objave natječaja. 

Sastavnice koje nisu postupile po toj uputi ne smiju primjenjivati niti bodovati dodatne kriterije). 

Svaki kriterij treba biti bodovan, te je izuzetno važno napraviti bodovnu listu kako bi način odabira i 

dodjele financijske potpore bio transparentan. Rezultat rada povjerenstva jest zapisnik u kojem su 

navedene sve pojedinosti vezane uz postupak odabira kandidata s posebnim naglaskom na 

obrazloženje kriterija za odabir. Odabir treba biti u skladu s pravilima programa Erasmus+ 

Programme Guide - KA1 aktivnost - Mobilnost studenata i (ne)nastavnog osoblja“ koji je objavila 

Europska Komisija.  

Studenti se rangiraju u statusu: „odabran“/ „rezerva“ / „odbijen“: 

 

1. Studenti u statusu „odabran“ mogu biti rangirani isključivo za (1) jedan od svojih izbora, bez 

opcije rezerve za svoje ostale izbore (moguća iznimka Muzička Akademija - rang s 3 izbora). 

Student može biti odabran isključivo za strano sveučilište, stupanj studija, područje studija i 

broj mjeseci prema Erasmus+ međuinstitucijskom sporazumu i Natječaju (vidi i napomene u 

Natječaju). 

Primjer: Sporazumom je dogovoren 1 student na 10 mjeseci, ne može se rangirati 2 studenta 

na 5 mjeseci bez ranije provjere sa stranim sveučilištem (potreban pisani pristanak emailom). 

Ne smije se rangirati van dogovorene kvote. 

2. Status „rezerva“ = student koji ne može biti odabran niti na jedan od svojih izbora jer su sva 

mjesta popunjena. Napomena: u slučaju da student u statusu „rezerva“ ima više bodova od 

studenta u statusu „odabran“, student u statusu „rezerva“ ima viši rang; 

Studenti u statusu „rezerva“ – trebaju biti rangirani za sve svoje izbore u tom statusu, ostaju 

u statusu „rezerva“ do trenutka pomaka rang liste i promjene statusa u „odabran“. Pomak 

rang liste tijekom godine vrši isključivo Sveučilište centralno i o promjenama obaviještava 

sastavnicu. 

3. Status „odbijen“ = student ne zadovoljava uvjete Natječaja ili nije zadovoljio minimalne 

kriterije koje je postavilo Fakultetsko povjerenstvo. Studente u statusu odbijen treba svrstati 

na dno rang liste. Prema pravilima programa Erasmus+, sastavnice su dužne odbijene 

kandidate pismenim putem obavijestiti o razlozima odbijanja. Studenti koji odustanu od 

sudjelovanja ne svrstavaju se u skupinu odbijenih kandidata. 

                                                           
1
 - ako se student ne nalazi u dostavljenom popisu prijavljenih studenata, a podnio je pravilnu prijavu sastavnici u papirnatom obliku, 

pojašnjenje možete zatražiti od Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-sms-studenti-studijski-boravak-za-programske-zemlje-ka103-za-201718-godi/
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Rang lista studenata upisuje se u predviđen obrazac Sveučilišta (obrazac se nalazi u privitku).  

Posebna polja u obrascu rang liste: sastavnica je dužna provjeriti dokumentaciju i upisati u obrazac da 

li je student predao potpunu i pravilnu dokumentaciju i upisati u polje: „Da ili Ne.“ (popis potrebne 

dokumentacije i uvjeti vidi Natječaj): dokument za pisanje završnog rada;  dokumentaciju za dodatnu 

financijsku potporu za studente slabijeg socioekonomskog statusa; dokument za status azilanta ili 

osobe pod supsidijarnom zaštitom te dokumentacija za status osobe s invaliditetom. 

Sveučilište će u razmatranje uzeti samo potpunu i pravilnu dokumentaciju isključivo za studente 

kojima je u rang listi označeno polje „Da“.  

Primjeri i napomene: 

1. Ako je student pogriješio u prijavi broja mjeseci i: 

a. prijavio veći broj mjeseci od onog propisanog Natječajem – Sastavnica treba studentu 

broj mjeseci ispraviti na maksimalan broj mjeseci prema tablici Natječaja. Sastavnica 

treba obavijestiti studenta i u provjeri sa studentom obavezno upisati u rang listu 

nove planirane datume sukladne novom broju mjeseci; 

b. prijavio manji broj mjeseci – sastavnica treba provjeriti sa studentom da li mu je 

takav broj mjeseci stvarno dovoljan (da li uključuje ispitne rokove, orientation week i 

sl.). Primjerice, u slučaju da student ide pisati završni rad, 3 mjeseca može biti 

dovoljno.  

Napomena: puno sporazuma je potpisano na 6 mjeseci, ali semestar rijetko traje toliko: 

semestri uobičajeno traju 4-5 mjeseci. Iznimno je važno da sastavnica zna trajanje semestara 

sveučilišta partnera kako bi studenti mogli odabrati pravilan broj mjeseci: odobren višak 

mjeseci = neiskorištena stipendija (npr. 100 studenata x 1 mjesec viška je 20-tak punih 

stipendija ostaje neiskorišteno). 

2. Semestar mobilnosti: 

Student koji prijavljuje višu razinu studija za mobilnost: npr. u trenutku prijave student je 

preddiplomski studij, ako prelazi na diplomski studij ne može ostvariti mobilnost u 1. godini 

diplomskog studija u zimskom semestru ili ljetnom semestru ako se diplomski može upisati 

tek u ljetnom semestru (vidi Natječaj). Ako u rang listi ostane rangiran za zimski semestar bit 

će odbijen i neće moći ostvariti mobilnost. 

Rane nominacije i/ili prijave do 30.travnja 2017. – mogućnosti: 

- Promjena semestra u ljetni semestar prije slaganja rang liste. Prilikom odabira 

studenata, ako primijetite da je rok za nominaciju i/ili prijavu za odabrani izbor 

studenta već prošao ili je do 30. travnja 2017., savjetujemo pitati odabranog 

studenta da li je spreman ići na ljetni umjesto zimskog semestra: PAŽLJIVO 

provjeriti da li student ima mogućnost istih kolegija i uopće odlaska u ljetnom 

semestru (dosta studenata s promijenjenim semestrom naknadno odustane!). 

Ako je to moguće realizirati, adekvatno izmijenite semestar u rang listi uz takvu 

napomenu. Promjene semestra nakon dostave konačne rang liste nisu moguće. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-sms-studenti-studijski-boravak-za-programske-zemlje-ka103-za-201718-godi/
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- Prijevremena nominacija (prije objave rezultata Natječaja) uz posebno odobrenje 

Sveučilišta moguća je nakon što sastavnica dostavi konačnu rang listu i samo za 

studente koji prihvate zero-grant status. Zamolba s listom studenata šalje se e-

mailom, a potpisane originalne zero-grant dokumente sastavnica dostavljaju se 

istovremeno (pdf emailom i original dostava Uredu za međ.suradnju). 

3. U slučaju da se student prijavio za područje studija („isced code“) i razinu („level“) koja nije 

ponuđena za to strano sveučilište, sastavnica je dužna provjeriti sa studentom da li se radi o 

nekoj pogrešci. Student pismenim putem sastavnici javlja ispravno područje studija odnosno 

razinu sukladno tablici Natječaja. Sastavnica ne može rangirati studenta na područje studija 

odnosno razinu koja nije dogovorena Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumom i koja nije 

navedena u tablici Natječaja.  

Studenta se ne može rangirati na razinu studija različitu od razine na kojoj će student biti u 

trenutku ostvarivanja mobilnosti na matičnom fakultetu (npr. studenta diplomske razine na 

matičnom fakultetu ne može se rangirati na preddiplomsku razinu za mobilnost). 

4. U slučaju da se student prijavio za mjesto koje je dogovorila druga sastavnica, taj se izbor 

smatra nevažećim. Studenta se rangira za sljedeći izbor. Ako je taj izbor bio jedini izbor 

studenta, student se smatra „odbijenim“. 

Eliminacijski kriteriji: 

1. Studenti koji su poslali više od 1 prijave (online ili u papirnatom obliku) smatraju se 

automatski odbijenima; 

2. Studenti čije trajanje mobilnosti (SMS, SMP, Erasmus Mundus) uključujući prijavljen broj 

mjeseci za mobilnost ak. god. 2017./18.  prelazi 12 mjeseci za jednu razinu studija 

(preddiplomska, diplomska i poslijediplomska razina) smatraju se odbijenima2; 

3. Studenti kojima je jedini izbor sveučilište na području zemlje u kojoj student živi za vrijeme 

studija na matičnoj instituciji smatraju se odbijenima; 

4. Studenti koji su u ak. god. 2015./16. i 2016./17. odustali od Erasmus+ studijskog boravka 

nakon roka, a nisu dostavili valjanu zdravstvenu dokumentaciju smatraju se odbijenima; 

5. Studenti kojima je jedini izbor prijava na sveučilište za koje njegova matična sastavnica nema 

potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum za to područje i razinu studija ili koje nije 

navedeno u tablici Natječaja smatraju se odbijenima. Sastavnica treba prethodno provjeriti 

sa studentom (vidi točku 3. „Primjera i napomena“); 

6. Studenti koji su već bili na razmjenama (uključuje sve programe mobilnosti) te zbroj mjeseci 

njihovog boravka iznosi već 50% trajanja njihovog studijskog programa, odnosno ako će s 

ovom razmjenom prijeći 50% trajanja njihovog studijskog programa smatraju se odbijenima; 

7. Studenti koji nisu dostavili potvrdu o jeziku, dostavili su neodgovarajuću potvrdu o jeziku ili 

potvrdu o jeziku razine znanja B1 ili niže, smatraju se automatski odbijenima. 

8. Studenti koji podnesu nepravovremene ili nepotpune prijave smatraju se odbijenima. 

9. Sve ostale mogućnosti koje nisu ovdje navedene, a nisu u skladu s uvjetima Natječaja ili s 

Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti. 

                                                           
2
 - Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija – ako prelazi 24 mjeseca. 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Studenata/Pravilnik_o_mobilnosti_SuZ.pdf
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Trajanje mobilnosti: 

Sukladno pravilima programa Erasmus+ studentima je omogućeno ostvariti mobilnost u ukupnom 

trajanju do 12 3 mjeseci za svaku razinu studija neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili 

stručna praksa) 4.  Pravilo o trajanju mobilnosti odnosi se i na zero grant studente. Pri odabiru 

studenata sastavnice su dužne posebno voditi računa o uvjetu maksimalne dužine trajanja mobilnosti 

(vidi ograničenja i pojašnjenja u Natječaju). 

Sveučilište krajem travnja/početkom svibnja 2017. (planirano) objavljuje preliminarne/prve rezultate 

natječaja na mrežnim stranicama (u pravilu su prvi rezultati preliminarni jer nije još poznat iznos 

financijskih sredstava koji će Sveučilište primiti). Sastavnice na svojim mrežnim stranicama objavljuju 

isključivo poveznicu na stranice Sveučilišta (ne objavljuju tekst, rang listu rezultata ni zasebne privitke 

zbog mogućnosti nadopuna i promjena). Uz rezultate natječaja bit će objavljene Upute za studente 

odabrane za Erasmus+ studijski boravak u 2017./18. 

Svi kandidati u statusu „odabran“ mogu ostvariti mobilnost, ali će samo jedan dio kandidata dobiti 

financijsku potporu. Kandidati koji ne dobiju financijsku potporu a nalaze se u statusu „odabran“, 

imati će mogućnost otići kao tzv. ZERO-GRANT studenti. 

Nakon objave rezultata, odabrane studente sastavnice nominiraju stranim sveučilištima sukladno 

uputama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta i sukladno rokovima za nominaciju. 

Drugi rezultati s konačnim brojem financiranih mjeseci bit će objavljeni nakon što Agencija za 

mobilnost i programe EU donese odluku o financijskoj potpori za akademsku godinu 2017./18. 

(planirano kraj svibnja 2017.). 

Završne napomene: 

I. Studenti koji se u trenutku prijave na ovaj Natječaj nalaze na stranom sveučilištu na 

mobilnosti ljetnog semestra ak.god. 2016./17. u pravilu ne bi trebali prijavljivati novu 

mobilnost odmah u zimskom semestru sljedeće akademske godine zbog nekompatibilnosti 

rokova vezano za obje mobilnosti. Student koji se vraća s prve mobilnosti tijekom 

srpnja/kolovoza/rujna mora prvo završiti tu mobilnost i ispuniti sve obveze, ne može započeti 

ispunjavanje obveza za novu mobilnost dok to nije rješeno. Potpisivanje ugovora za zimski 

semestar sljedeće ak.godine odvija se u lipnju/srpnju ali samo uz uvjet da su do tada sve 

obveze iz prethodne mobilnosti izvršene. 

II. Ako se slučajnom provjerom utvrde nepravilnosti dostavljene dokumentacije studenata: 

nedostatka originalne dokumentacije studenata ili dostavljene neodgovarajuće 

dokumentacije studenti će bez iznimke biti diskvalificirani i promjeniti status u „odbijen“.  

                                                           
3 - Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija ukupno trajanje do 24 mjeseca za tu razinu studija.  Npr. ukoliko je student 

integiranih studija već sudjelovao u Programu za cjeloživotno učenje, npr. 6 mjeseci, i Erasmus Mundus 6. mj. to znači da tijekom studija 
može otići na mobilnost u okviru programa Erasmus+ u trajanju od maksimalno 12 mjeseci. 
4 - Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus – studijski boravak i/ili stručna praksa) i programu 

Erasmus Mundus se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija. 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-erasmus-sms-studenti-studijski-boravak-za-programske-zemlje-ka103-za-201718-godi/
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III. U slučaju nepravilnosti u rangiranju studenata, Sveučilište može samostalno promijeniti rang 

u skladu s natječajem, uputama i pravilima programa – o čemu će sastavnica biti obavještena 

(ako iznimno budu odobrene ispravke rangiranja, tada rezultati za tu sastavnicu mogu biti 

objavljeni tek naknadno nakon ponovljene obrade). Sastavnica ima pravo prigovora na 

odluku Sveučilišta isključivo odmah nakon obavijesti Sveučilišta (u roku od sljedeća 3 radna 

dana).  

IV. Dostavljene rang liste i odabir fakulteta bit će konačne. Odgoda zadanog roka dostave, ni 

ispravak rang lista nakon roka dostave neće biti moguća.  

V. Rang liste i dodjeljene stipendije potvrđuje rektor Sveučilišta prije objave Rezultata. 

Ljubazno molimo da prije slanja rezultata i rang listi detaljno provjerite sve upisane podatke, te ih 

uskladite sa prijavama studenata, Erasmus+ međuinstitucijskim sporazumima i objavljenom tablicom 

Natječaja. Temeljem podataka o broju mjeseci u rang listama sastavnicama će biti dodjeljen broj 

mjesta/stipendija. 

U slučaju dodatnih pitanja stojimo na raspolaganju. 

 

Važno!: u tekućoj projektnoj godini više od 20% odabranih studenata kojima je dodjeljena stipendija 

je odustalo od mobilnosti i to većina nakon rokova, netom prije ili za vrijeme mobilnosti. Time su 

mjesta koje su im sastavnice dodijelile i njihove stipendije ostale neiskorištene. Ako sastavnice imaju 

ideje ili prijedloge kako smanjiti broj odustanaka na svojoj sastavnici ljubazno molimo da iste 

primjene i prije sastavljanja konačne rang liste. Prijedlozi: neke sastavnice imaju intervju što je dobra 

praksa, možda bi dobra ideja bila prije konačne rang liste, sve prijavljene studente pozvati na 

informativni sastanak da se potvrdi njihova ozbiljnost odlaska na mobilnost, prođe kroz sve pozitivne 

strane mobilnosti ali i poteškoće s kolegijima te financijski aspekt.  

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Ida Ogulinac 
Erasmus koordinator 
Sveučilište u Zagrebu, Ured za međunarodnu suradnju 
e-mail: erasmus.coordinator@unizg.hr  
 

mailto:erasmus.coordinator@unizg.hr
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Pregled rokova - predviđeno razdoblje trajanja i provedbe natječaja: 
 

 Tko ? Što? 

02. ožujka 2017. - 16. ožujka 2017. Studenti(prijava)  
Sastavnice(savjetovanje) 

otvoren natječaj Erasmus+ SMS 2017./18. 

Do 24. ožujak 2017. (ovisi o broju 

prijava zaprimljenih zadnje dane) 

Sveučilište Sveučilište šalje excel tablice online prijavljenih 
studenata putem emaila sastavnicama (za provjeru) 

03. travnja 2017. (datum primitka!) 

Iznimka: FFZG, EFZG i PRAVO  

07. travnja 2017. (datum primitka!) 

Sastavnice Sastavnice dostavljaju Sveučilištu odluku, rang listu i 
potpune prijavne dokumentacije studenata (emailom i 
poštom) 

kraj travnja/svibanj 2017. Sveučilište Sveučilište objavljuje prve rezultate natječaja  

lipanj 2016.(planirano) Sveučilište Sveučilište objavljuje druge rezultate natječaja nakon 
odluke Agencije 

09. svibanj 2017.  Studenti  - rok za odustanak studenata za zimski semestar i  
- rok za prihvat  ZERO-GRANT statusa za zimski semestar 
student službeni obrazac dostavlja Uredu za 
međ.suradnju Sveučilišta 

05. rujan 2017. Studenti  - rok za odustanak studenata za ljetni semestar i 
- rok za prihvat ZERO-GRANT statusa za ljetni semestar 
student službeni obrazac dostavlja Uredu za 
međ.suradnju Sveučilišta 

02. studeni 2017. Sastavnice Sastavnica provjerava status svih studenata odabranih 
za mobilnost – moraju biti upisani u ak.god. 2017./18. U 
slučaju da student nije upisan odmah javiti Uredu za 
međunarodnu suradnju Sveučilišta (student ne može 
ostvariti mobilnost). 

tijekom godine Sveučilište Pomak rang liste tijekom godine vrši isključivo 

Sveučilište centralno i o promjenama obavještava 

sastavnicu.  

 

ZBOG KASNE OBJAVE NATJEČAJA I MOGUĆIH TEHNIČKIH POTEŠKOĆA VEZANIH ZA NOVU BAZU 

PODATAKA ZA EVIDENTIRANJE MOBILNOSTI, DEFINIRANI ROKOVI SU PODLOŽNI PROMJENI (posebno 

rokovi za odustanke i zero-grant status za zimski semestar – ovisiti će o datumu objave Rezultata 

Natječaja).  


