
Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

KLASA: 605-01/22-03/01 
URBROJ: 251-64-02-03/222-2 
Zagreb, 9. veljače 2022. 
 
Na temelju Odluke dekana Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o imenovanju 
Povjerenstva za odabir studenata prijavljenih na  Natječaj za  mobilnost studenata u svrhu 
studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja 
(KA131) u  ak. god. 2022./2023. od 9. veljače 2022. g., URBROJ: 251-64-01-22-1; KLASA: 605-
01/22-03/01, Povjerenstvo za odabir studenata Građevinskog fakulteta, donosi  
 
 

O D L U K U 
o kriterijima odabira kandidata prijavljenih na Erasmus+ natječaj  za  mobilnost 

studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa ključne 
aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131) u  ak. god. 2022./2023. 

 
Za potrebe provedbe natječaja za Erasmus+ studijski boravak za ak. g. 2022./2023. ovom Odlukom 
uređuju se kriteriji odabira kandidata/kandidatkinja s pripadajućim bodovnim ljestvicama i 
ponderima.  
 
Obrazloženje: 
 
Dana 8. veljače 2022. g. Sveučilište u Zagrebu je na temelju sklopljenih Erasmus+ 
međuinstitucijskih sporazuma s inozemnim visokoškolskim ustanovama iz programskih zemalja 
EU (KA131) raspisalo Erasmus+ natječaj za mobilnost studenata za studijski boravak za ak. g. 
2022./23. 
 
Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu za prijavljene kandidate/kandidatkinje se 
provodi odabir studenata definiranjem rang ljestvice na temelju višekriterijskog sustava 
bodovanja. Cilj definiranja kriterija i njihovih težinskih udjela je učiniti proceduru odabira 
studenata transparentnim i pravednim za sve kandidate/kandidatkinje prijavljene na natječaj. U 
nastavku su opisani kriteriji za odabir s pripadnim načinom bodovanja svakog od njih. 
 
 
 
 



 

KRITERIJI ZA ODABIR 
 
Prijave pristigle na natječaj podliježu administrativnoj i akademskoj provjeri te provjeri motivacije 
kandidata/kandidatkinje.  
Upućujemo studente da detaljno prouče tekst natječaja i pripadne upute, kao i privitke natječaju. 
 
Administrativna provjera obuhvaća poštivanje rokova prijave navedenih u natječaju, 
ispunjavanje svih temeljnih uvjeta natječaja, kvalificiranost za predmetnu razinu mobilnosti te 
priloženost svih traženih dokumenata. 
 
Jezična provjera kandidata/kandidatkinja odnosi se na jezične kompetencije za strane jezike. 
Sukladno uvjetima Natječaja, sastavni dio prijave svakog kandidata/kandidatkinje je potvrda o 
znanju stranog jezika, a priznaju se potvrde akreditiranih škola za strane jezike, kao i potvrda 
studentske referade Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za položeni ispit iz engleskog ili 
njemačkog jezika. Za više informacija o potvrdi o znanju stranog jezika molimo proučite dodatak 
I. natječaju. 
 
Akademska provjera kandidata/kandidatkinja odnosi se na kvalifikacije (znanje i vještine) stečene 
prethodnim obrazovanjem, a utvrđuju se prijepisom ocjena. Sukladno uvjetima Natječaja, 
sastavni dio prijave svakog kandidata/kandidatkinje je prijepis ocjena studijskog programa u koji 
je kandidat/kandidatkinja upisan/a, a izdaje ga i ovjerava Studentska referada na Građevinskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Sastavni dio prijave kandidat/kandidatkinja upisanih na diplomski 
studij je i prijepis ocjena prethodno završenog preddiplomskog studijskog programa.  
 
Pismo motivacije bit će uspoređeno s ishodima učenja na matičnoj instituciji i instituciji domaćinu 
te vrednovano u svrhu korištenja punog potencijala mobilnosti. U pismu motivacije 
kandidati/kandidatkinje mogu opisati relevantnost institucije domaćina za razvoj njihove karijere 
i dokazati spremnost institucije za upis studenata na željene kolegije. 
 
Svaka pristigla prijava na natječaj bit će procijenjena pojedinačno na temelju definiranih kriterija 
za ocjenu prijava u svrhu definiranja rang ljestvice s pripadajućim bodovima i odabira 
kandidata/kandidatkinja. Povjerenstvo će također u razmatranje uzeti i fleksibilnost 
kandidata/kandidatkinja za prilagodbu na boravak u stranoj državi te njihov socioekonomski 
status.  
 
 

BODOVANJE 
 
Pristigle prijave boduju se prema sljedećim kriterijima: 

1. Akademska uspješnost (raspon 10÷25); 
2. Znanje stranog jezika (raspon 0÷5); 
3. Motivacijsko pismo (raspon 3÷15); 

 
Pripadni bodovi za ocjenu akademske uspješnosti dodjeljuju se na temelju prosjeka ocjena 
dosadašnjeg obrazovanja, navedenog na 2 decimale, koji se množi ponderom 5. Ukoliko se na 



 

Natječaj prijavljuje student/ica preddiplomskog studija, tada se boduje prosjek koji je ostvaren na 
preddiplomskom studiju do dana prijave na Natječaj. Ukoliko se na Natječaj prijavljuje student/ica 
diplomskog studija, tada se boduje ukupni prosjek ocjena preddiplomskog studija i prosjek koji je 
ostvaren na diplomskom studiju do dana prijave na Natječaj.  
 
Pripadni bodovi za ocjenu znanja stranog jezika dodjeljuju se na temelju potvrde o znanju jezika 
u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (Common European Framework 
of Reference for Languages - CEFR), a prema sljedećoj matrici: 
 

 
Znanje radnog jezika institucije domaćina 

<B2 B2 C1 C2 

Znanje 
engleskog 

jezika 

<B2 0 2 3 4 

B2 1 2 4 5 

C1 1 2 4 5 

C2 2 3 5 5 

 
Pripadni bodovi za ocjenu motivacijskog pisma dodjeljuju se ocjenjivanjem pisma 
kandidata/kandidatkinje ocjenom od 1 do 5 koja se množi ponderom 3. Okvirno se ocjenom 1 
ocjenjuje samo formalno sastavljeno pismo bez specifične motivacije za konkretno sveučilište i 
program, dok se ocjenom 5 ocjenjuje kvalitetno obrazložena veza između odabranog sveučilišta i 
programa na matičnoj instituciji i/ili velika motivacija kandidata/kandidatkinje. Ukoliko 
kandidat/kandidatkinja bude izabran/a, motivacijsko pismo neće biti proslijeđeno u daljnji 
postupak s ostalom dokumentacijom – ono služi isključivo u svrhu utvrđivanja rang ljestvice na 
matičnom fakultetu. 
 
 

DODANA VRIJEDNOST ZA STUDENTA U POSTUPKU ODABIRA 
 
Ocjenjivanje motivacije kandidata/kandidatkinje bit će posebno usmjereno na ostvarivanje 
značajne koristi od predložene mobilnosti u razdoblju razmjene, kao i na naklonost studentima 
koji nisu imali prethodne mogućnosti za ostvarivanje mobilnosti. 
 
 

POSTUPAK ODABIRA 
 
Sve prijave podliježu administrativnoj provjeri u svrhu utvrđivanja prihvatljivosti 
kandidata/kandidatkinje za prijavu na natječaj. Prijave se rangiraju prema prethodno navedenim 
kriterijima i dodijeljenim bodovima. Svaki član povjerenstva imenovanog od dekana Građevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pridružuje bodove prema prethodno navedenim stavkama za 
svakog kandidata/kandidatkinju koji su predali prijavu s potpunom dokumentacijom na natječaj. 
Ukupan broj bodova (najmanje 13, najviše 45) predstavlja sumu bodova ostvarenih za svaki 
navedeni kriterij. Konačan broj bodova se računa kao aritmetička sredina ukupnog broja bodova 
dodijeljenih od strane svih članova povjerenstva. U slučaju da više studenata ostvari istovjetan 
konačan broj bodova, o mjestu na ljestvici odlučuje se na temelju dodane vrijednosti. 



 

 
Rezultati natječaja u obliku rang ljestvice s konačnim brojem bodova objavljuju se na web 
stranicama Građevinskog fakulteta.  
 
Prijavom na natječaj kandidati/kandidatkinje prihvaćaju da je rang ljestvica javni podatak i da će 
Građevinski fakultet u Zagrebu objaviti njihovo ime, nominaciju i ukupni broj ostvarenih bodova. 
Studenti kojima se dodijeli stipendija, a oni nakon toga odustanu od mobilnosti, automatski će 
biti odbijeni na svim daljnjim natječajima za Erasmus mobilnost na Građevinskom fakultetu u 
Zagrebu. 
 
Za dodatne informacije o kategoriji „studenti s manje mogućnosti“ koji mogu ostvariti pravo na 
financijski dodatak (npr. Studentice Građevinskog fakulteta pripadaju pod podzastupljene ili 
ranjive skupine studenata u visokom obrazovanju), molimo proučite dodatak II. natječaja i 
pripremite adekvatnu dokaznu dokumentaciju. 
 
 
 
 
 

Doc. dr. sc. Gordon Gilja 
ECTS koordinator, predsjednik Povjerenstva 
 
 
 
Prof. dr. sc. Ana Mandić Ivanković 
prodekanica za međunarodnu suradnju 
 
 
 
Izv. prof. dr. sc. Domagoj Damjanović 
prodekan za nastavu 

 
 


