KLASA: 003-08/21-03/01
UR. BROJ: 2125/61-01-21-112
Gospić, 25. lipnja 2021.
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću
dana 28. lipnja 2021. godine objavljuje
NATJEČAJ
za mobilnost studenata (KA103) radi studijskog boravka / obavljanja stručne prakse
u akademskoj godini 2021./2022.
u okviru programa Erasmus+
A Opći uvjeti Natječaja
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću objavljuje Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska
potpora za studijski boravak na inozemnim visokoškolskim ustanovama/organizacijama u akademskoj godini
2021./2022. u okviru Erasmus+ programa.
Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću je u prosincu 2020. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education
čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u programu Erasmus+.
Broj financijskih potpora i iznos potpora koje će Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dodijeliti za mobilnost
studenata ovisi o raspoloživosti sredstava i uvjetima obavljanja mobilnosti vezanima uz COVID-19 situaciju
(fizička, virtualna ili blended mobilnost). Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne
uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku.
Erasmus+ omogućava studentima da dio studijskih obaveza na bilo kojoj razini studija umjesto na matičnoj
ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću ima potpisan Erasmus+
međuinstitucijski ugovor o suradnji. Popis partnerskih visokoškolskih ustanova dostupan je na službenom
mrežnom mjestu Veleučilišta.
Najkraće trajanje studentske mobilnosti za studijski boravak je 3 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Najkraće trajanje
mobilnosti za stručnu praksu je 2 mjeseca, a najdulje 12 mjeseci. Mobilnost se može ostvariti u državama
članicama Europske Unije, Ujedinjenoj Kraljevini, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Sjevernoj Makedoniji, Turskoj
ili Srbiji te mora biti ostvarena u razdoblju od 1. listopada 2021. do 01. listopada 2022. godine.
Ukoliko to bude financijski ostvarivo, studijski boravak studenta na razini studija na koju se prijavljuje ovim
natječajem može i naknadno biti produžen sporazumom između Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću i inozemne
ustanove do ukupnog trajanja od 12 mjeseci uz poštivanje sljedećih uvjeta:
sporazum o produljenju mora biti sklopljen prije završetka dogovorenog razdoblja mobilnosti;
produljenje razdoblja mobilnosti moguće je samo ukoliko nema prekida;
razdoblje mobilnosti ne može trajati dulje od 01. listopada 2022. godine.
Studentima se na stranim ustanovama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj
ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako sami financiraju svoj studij.
Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu/organizaciju student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a u
dogovoru s povjerenikom za međunarodnu suradnju odjela na kojem studira u matičnoj ustanovi. Ukoliko dođe
do promjene kolegija tijekom studija na inozemnoj ustanovi student je dužan kontaktirati pročelnika odjela na
Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću i Erasmus+ koordinatora radi novog usuglašavanja priznavanja kolegija i ECTS
bodova. Obaveze studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o studiranju odnosno Ugovora o stručnoj praksi.

Sklapanjem Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i razdoblje
provedeno na inozemnoj ustanovi.
Kolegiji položeni na inozemnoj visokoškolskoj instituciji, a koji su ekvivalentni kolegijima na Veleučilištu Nikola
Tesla u Gospiću priznaju se i upisuju u Dopunsku ispravu o studiju. Ukoliko neki kolegiji u Ugovoru o studiranju
između inozemne institucije i Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću za studenta na razmjeni nisu ekvivalentni
kolegijima na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću, upisuju se u dopunsku ispravu o studiju kao izborni kolegiji s
pripadajućim ECTS bodovima. Kolegije koji nisu priznati ili položeni na razmjeni, potrebno je položiti iz ponude
kolegija redovnog studija na Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću.
Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status
pravne osobe.
Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:
Europskim ustanovama (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
Ustanovama koje upravljaju programima Europske unije;
Diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama, konzulatima).
Student na inozemnoj instituciji mora upisati najmanje 20 ECTS bodova u jednom semestru (izuzetak u smislu
ECTS bodova je kolegiji koji se odnose na stručnu praksu). Student potvrđuje izvršenje obveza na inozemnoj
instituciji prijepisom ocjena inozemne institucije odnosno potvrdom inozemne organizacije o obavljenoj praksi.
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti svih godina i razina studija, s tim da se mobilnost može ostvariti isključivo
pod uvjetom da je student/ica u vrijeme predviđene mobilnosti upisan u drugu godinu studija na Veleučilištu
Nikola Tesla u Gospiću i ima ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova.
Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za vrijeme
trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na visokom učilištu domaćinu.
Student/ica može dobiti Erasmus+ financijsku potporu za mobilnost u ukupnom trajanju koje je u skladu s
iznosom sredstava odobrenih Veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću za akad. god. 2021./2022. a neovisno o vrsti
mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa).
Detaljne informacije o Erasmus+ programu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i
programe EU (www.mobilnost.hr) ili u rubrici Erasmus+ na službenom mrežnom mjestu Veleučilišta Nikola Tesla
u Gospiću.
Rok za prijavu: 30. srpnja 2021. (12:00 sati)

B Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu
1.
2.

Student/ica mora imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem se održava nastava na inozemnoj
visokoškolskoj ustanovi/organizaciji;
Student/ica mora biti upisan/a u najmanje drugu godinu studija uz ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova.

C Kriteriji za izbor kandidata/kandidatkinja
1.
2.
3.
4.

Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena
dokumentacija;
Akademski uspjeh;
Znanje jezika na kojem će se održavati nastava/praksa;
Motivacijsko pismo.

Napomena: Kandidati za obavljanje stručne prakse u inozemstvu koji prilože suglasnost organizacije primatelja o
prihvaćanju studenta za obavljanje prakse u njihovoj organizaciji (Obrazac4) imat će prednost prilikom izbora
kandidata za mobilnost u svrhu ostvarivanja stručne prakse.

D Postupak izbora kandidata
Postupak izbora odvija se u dva kruga:
1. krug - administrativna provjera prijava;
2. krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za izbor kandidata.

E Objava rezultata Natječaja
Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavit će se na mrežnim stranicama Veleučilišta
(pod kategorijom Erasmus+) najkasnije do 31. kolovoza 2021. godine
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja elektronskom poštom.
Protiv odluke o rang listi kandidata može se Stručnom vijeću Veleučilišta podnijeti žalba u roku od 3 dana od dana
objave odluke o konačnoj rang listi kandidata. Žalba se podnosi u pisanom obliku u ured dekana Veleučilišta
putem urudžbenog zapisnika. O žalbi odlučuje Stručno vijeće Veleučilišta čija je odluka konačna.
Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih
kandidata ili na listi čekanja.

F Financijska potpora
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti
dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se
nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima niti sredstva koja Veleučilište odluči izdvojiti kako bi povećalo
mjesečni iznos financijske potpore za studente.
Studentima koji će obavljati stručnu praksu financijska potpora će se uvećati za dodatnih 100-200 EUR mjesečno.
Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih
troškova mobilnosti. Veleučilište će studente koji budu izabrani na Natječaju, a koji su u sklopu natječajne
dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama/invaliditetom, naknadno
obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj
dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja dodatnih sredstava.
Nacionalna tijela mogu odlučiti s nacionalnim agencijama odgovornima za provedbu programa Erasmus+ dodati
još i jednokratni iznos od 100-200 EUR mjesečno za mobilnost studenata iz nepovoljnih sredina (uključujući
izbjeglice, tražitelje azila i migrante). Točan jednokratni iznos i kriterije koji će se primjenjivati za studente iz
nepovoljnih sredina utvrdit će nadležna tijela na nacionalnoj razini.

G Postupak prijave
1.

Prijave moraju biti dostavljene do 30. srpnja 2021. na službenom prijavnom obrascu s priloženom
prijavnom dokumentacijom (točka H). Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog
roka neće biti razmatrane.
2. Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju osobno i to na adresu Veleučilišta Nikola Tesla u
Gospiću– Bana Ivana Karlovića 16 (s naznakom: Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata – studijski
boravak/stručna praksa).
* Prijave podnesene elektronskim putem neće biti uvažene.
* Svaki kandidat/kandidatkinja dužan/a je prije prijave na Natječaj uz pomoć Erasmus
koordinatora/pročelnika odjela/nositelja kolegija na svojoj sastavnici utvrditi mogućnost priznavanja
kolegija i ECTS bodova te razdoblja koje namjerava provesti na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi.
Prijave se trebaju dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik na spomenutu adresu, 2 kat na:
Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Bana Ivana Karlovica 16
53 000 Gospić
za “Erasmus+ Natječaj za mobilnost studenata – studijski boravak/stručna praksa”
do 30. srpnja 2021. u 12:00 sati.
H Prijavna dokumentacija
OBVEZNI DOKUMENTI
• Izjava uz prijavu (tiskana i potpisana);
• Prijavni obrazac (Obrazac1)
• Pismo motivacije (Obrazac1)
• Europski životopis (European CV format) (Obrazac1)
• Obrazac za potvrdu o statusu studenta (Obrazac2) (potpisan i ovjeren od matične ustanove)
• Potvrda inozemne organizacije o prihvatu studenata (samo za stručnu praksu) (Obrazac4)
• Prijepis ocjena svih položenih ispita izdan od matične ustanove
• Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave.
DODATNI DOKUMENTI (u slučaju traženja dodatnih sredstava)
• Obrazac za prijavu osoba s posebnim potrebama (ukoliko je potrebno) (Obrazac3)
RAZNO (nije obvezno)
• Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava održavati (ukoliko je posjedujete).
I Materijali za preuzimanje
1.
2.
3.
4.
5.

Izjava uz prijavu
Obrazac1 Prijavni obrazac
Obrazac 2 Potvrda o statusu studenta
Obrazac 3 Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama
Obrazac4 Potvrda inozemne organizacije o prihvatu studenata

Materijali su dostupni na službenom mrežnom mjestu Veleučilišta (pod kategorijom Erasmus+).

J Ostalo
Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije odlaska na i po povratku s inozemne visokoškolske
ustanove/organizacije pridržavati propisane procedure, te Veleučilištu dostaviti svu potrebnu dokumentaciju.
Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na
listi čekanja.

K Kontakt osobe za dodatne upite
Mile Vičić, Erasmus+ koordinator
e-mail: erasmus@velegs-nikolatesla.hr

