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Gospić, 07. rujna 2020.
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću
dana 07. rujna 2020. godine objavljuje
NATJEČAJ
za mobilnost osoblja (KA107) u akademskoj godini 2020./2021. i
u okviru programa Erasmus+
A Opći uvjeti Natječaja
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću objavljuje Natječaj za izbor osoblja Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću
(zaposlenici i vanjski suradnici) poradi dodjele financijske potpore za poučavanje/stručno osposobljavanje na
inozemnim visokoškolskim ustanovama u akademskoj godini 2020./2021.
Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću je 2014. godine dodijeljen Erasmus Charter for Higher Education, čime je
omogućeno sudjelovanje u programu Erasmus+.
Osoblje se može prijaviti za mobilnost u svrhu:
- poučavanja
- stručnog osposobljavanja.
Broj financijskih potpora koje će Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću dodijeliti za mobilnost osoblja KA 107 ovisi
o raspoloživosti dodijeljenih sredstava. Osoblje koje se prijavi na Natječaj i zadovolji sve uvjete Natječaja, a ne
uđe u krug stipendiranih članova osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku.
Mobilnost mora biti organizirana i provedena isključivo u razdoblju od 1. listopada 2020. godine do 01.
listopada 2021.
Mobilnost je moguća prema partnerskim visokoškolskim ustanovama s kojima Veleučilište „ Nikola Tesla“ u
Gospiću ima potpisan Erasmus+ međuinstitucijski ugovor o suradnji.
Svaki kandidat/kandidatkinja dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike odgovarajućih
zavoda/katedri/odjela/ureda pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan i način rada, kao i vrijeme te
trajanje boravka.
Detaljnije informacije o Erasmus+ mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe
EU (www.mobilnost.hr) ili u rubrici Erasmus+ na mrežnom mjestu Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću.
Rok za prijavu: 09. listopada 2020. (do 12:00)

B Uvjeti za pristup
Kandidati/kandidatkinje moraju zadovoljavati sljedeće uvjete:
1. Biti članovi nastavnog/stručnog osoblja (zaposlenici i vanjski suradnici) Veleučilišta „Nikola Tesla“ u
Gospiću;
2. Imati suglasnost neposrednog rukovoditelja o odsustvu kandidata/kandidatkinje s radnog mjesta;
3. Imati potpisanu i ovjerenu potvrdu o odobrenom boravku kandidata/kandidatkinje na inozemnoj
visokoškolskoj instituciji (Verification Letter);
4. Imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem će održavati nastavu.
C Kriteriji za izbor kandidata/kandidatkinja
1.

Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac te kompletna dokumentacija tražena Natječajem;

2.

3.
4.

Kvaliteta i sadržaj nastavnog plana/plana rada (dužina boravka u skladu s opsegom aktivnosti koje će
se provesti, način diseminacije iskustva po povratku na Veleučilište, korist za daljnji rad na matičnoj
ustanovi);
Znanje jezika stručnog osposobljavanja odnosno jezika na kojem će se izvoditi nastava;
Prednost će se dati kandidatima/kandidatkinjama koji do sada nisu sudjelovali u Erasmus+ programu
i/ili su uključeni u Plan mobilnosti zaposlenika Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću u svrhu poticanja
mobilnosti zaposlenika unutar Republike Hrvatske i u inozemstvu u 2019. i 2020. godini.

D Postupak prijave
1.

Prijave moraju biti poslane na službenom prijavnom obrascu na hrvatskom ili engleskom jeziku s
priloženom prijavnom dokumentacijom do 09. listopada 2020. godine. Svi obrasci mogu se naći u
posebnom dodatku Natječaja. Prijave koje 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, 53000 Gospić (s naznakom: Natječaj za mobilnost nastavnog
osoblja u okviru Erasmus+ KA107).
* Prijave podnesene elektronskim putem neće biti uvažene.
3. Svaki kandidat/kandidatkinja dužan je sam kontaktirati nastavnike/djelatnike odgovarajućih
zavoda/katedri/odjela/ureda pri inozemnim ustanovama te dogovoriti plan i način rada, kao i vrijeme
te trajanje boravka. Popis inozemnih visokoškolskih ustanova s kojima Veleučilište ima potpisane
Erasmus+ ugovore objavljen je na mrežnim stranicama Veleučilišta (pod kategorijom Erasmus+). Popis
će biti ažuriran kako se ugovori budu potpisivali.
E Postupak izbora kandidata
Postupak izbora odvija se u tri kruga:
1. krug - administrativna provjera prijava;
2. krug - evaluacija nastavnog plana/plana rada;
3. krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za izbor kandidata.
F Objava rezultata Natječaja
Konačni rezultati Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću (pod
kategorijom Erasmus+) najkasnije do 18. listopada 2020.
Odbijeni kandidati/kandidatkinje bit će o razlozima odbijanja obaviješteni pismenim putem.
Protiv odluke o rang listi kandidata/kandidatkinje 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.
G Financijska potpora
Za izračun financijske potpore za svaku pojedinačnu osobu uzimaju se u obzir troškovi života i putni troškovi
određeni od strane Europske komisije.
Kandidati/kandidatkinje 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 sredstva koja Veleučilište odluči izdvojiti kako bi povećalo mjesečni iznos financijske potpore za
kandidate/kandidatkinje.
Osobe s invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih povećanih
troškova mobilnosti.
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H Prijavna dokumentacija:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Prijavni obrazac (Obrazac1);
Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave;
Obrazac za nastavni plan (za nastavno osoblje) potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe s
inozemne ustanove (Obrazac2);
Potpisana i ovjerena suglasnog dekana o odsustvu kandidata/ kandidatkinje s radnog mjesta;
Dokaz o zaposlenju na Veleučilištu „Nikola Tesla“ u Gospiću iz kojega je razvidno da
kandidat/kandidatkinja ima sklopljen ugovor o radu / ugovor o djelu te da mu ugovor važi, odnosno da
će važiti, za cjelokupno vrijeme trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi (potvrda
poslodavca o trajanju ugovora o radu / ugovora o djelu);
Potpisana i ovjerena potvrda o boravku kandidata/kandidatkinje na inozemnoj instituciji (Verification
Letter – prijedlog obrasca) (Obrazac4);
Životopis (European CV format) (Obrazac5);
Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi) (Obrazac6).

I Materijali:
- Obrazac 1 - Prijavni obrazac;
- Obrazac 2 - Obrazac za nastavni plan (za nastavno osoblje);
- Obrazac 4 - Verification Letter (prijedlog obrasca);
- Obrazac 5 - European CV format;
- Obrazac 6 - Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi).

Materijali dostupni na: službenom mrežnom mjestu Veleučilišta (pod kategorijom Erasmus+).
Prijave se trebaju dostaviti osobno na urudžbeni zapisnik do 09. listopada 2020. u 12:00 sati na adresu:
Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću
Bana Ivana Karlovića 16
53 000 Gospić
za “Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107”
J Ostalo
Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati propisane
procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Veleučilištu dostaviti zatraženu 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
Željko Župan, Erasmus+ koordinator
e-mail: zzupan@velegs-nikolatesla.hr
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