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KLASA:    602-04/15-18/68 

URBROJ:  251-379-1-15-09 

U Zagrebu, 10. ožujka 2015. 
 

ZDRAVSTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU 

raspisuje 

DODATNI NATJEČAJ U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA - KLJUČNE AKTIVNOSTI 1 

za 

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STRUČNE PRAKSE 

u akademskoj godini 2014./2015. 

 

1. OPĆI DIO  

Erasmus+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za 

razdoblje 2014. - 2020. Ključna aktivnost 1 omogućuje individualnu mobilnost u inozemstvo i pruža 
pojedincima iskustvo studiranja, rada i života u drugačijem akademskom, kulturnom i društvenom 
okruženju. Zdravstvenom veleučilištu je u prosincu 2013. godine dodijeljena Erasmus povelja za 
visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE) (255196-LA-1-2014-1-HR-

E4AKA1-ECHE; HR ZAGREB04), čime je Veleučilištu omogućeno sudjelovanje u programu.  

2. SVRHA NATJEČAJA 

Natječaj se raspisuje za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za stručnu 
praksu na inozemnim visokoškolskim ustanovama i tvrtkama u ljetnom semestru akademske 

godine 2014./2015.  

3. GDJE JE MOGUĆE OSTVARITI MOBILNOST 

Mobilnost je moguće realizirati na visokoškolskim ustanovama i u tvrtkama u državama članicama 

Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, 
Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, 
Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika 
Britanija te u slijedećim državama: Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Makedonija. 

 U natječajnoj godini 2014./2015., mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.  

4. TKO SE MOŽE PRIJAVITI:  

Na natječaj se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti preddiplomskog i diplomskog studija 

Zdravstvenog veleučilišta.  

Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što znači 
da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja mobilnosti. Ako se nalaze u kategoriji studenata koji 

imaju obvezu plaćanja školarine, dužni su je nastaviti plaćati. 
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5. TRAJANJE MOBILNOSTI:  

Erasmus+ mobilnost u svrhu stručne prakse može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.  

Dužina boravka određena je bilateralnim ugovorima i financijskim sredstvima dodijeljenim od 

nacionalne Agencije za mobilnost i programe EU. Započeta mobilnost mora se održati u kontinuitetu 
te se ne može prekidati, osim ako za to ne postoje opravdani razlozi.  

Mobilnost je moguće ostvariti u razdoblju do najkasnije 30.09.2015.  

6. NA KOJIM SE USTANOVAMA MOŽE OSTVARITI MOBILNOST:  

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje 
imaju status pravne osobe. Ukoliko se praksa obavlja u sklopu visokog učilišta, nije potrebno 
potpisivanje bilateralnog ugovora, ali učilište mora imati Erasmus povelju za visoko obrazovanje.  

7. ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE:  

Student samostalno ili u dogovoru s voditeljem studija pronalazi ustanovu u kojoj će obavljati stručnu 
praksu koja treba biti vezana uz studij na Zdravstvenom veleučilištu. Potrebno je obratiti pažnju te 
se informirati na kojem se jeziku izvodi stručna praksa na stranom učilištu/ustanovi. 

8. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE:  

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove života 
koje bi student imao i na matičnom učilištu te stoga pokriva samo dio troškova života. Mjesečna 
financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2014./15. raspodijeljena je u tri kategorije,  

ovisno o zemlji u koju student odlazi: 

 

Kategorija  

 

Programske zemlje  

 

Financijska potpora 

(EUR/mjesečno)  

 

Programske zemlje s visokim 

životnim troškovima  

Austrija, Danska, Finska, Francuska, 

Irska,Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, 
Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo  

 

560 

 

Programske zemlje sa srednje 

visokim životnim troškovima  

Belgija, Hrvatska, Češka, Cipar, Njemačka, 
Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, 
Portugal, Slovenija, Španjolska, Turska  

 

510 

 

Programske zemlje s nižim 
životnim troškovima  

Bugarska, Estonija, Mađarska, 
Latvija,Litva,Malta, Poljska, Rumunjska, 

Slovačka, Makedonija  

 

460 

 

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje Agencija 
za mobilnost i programe EU-a.  

Broj financijskih potpora koje će Veleučilište dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju 
prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava.  
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Dvostruko financiranje  

Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak paralelno financiran iz 

sredstava Europske unije. Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se 

dvostrukim financiranjem.  

Studenti bez financijske potpore (zero-grant studenti)  

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. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na  
Erasmus+ studente koji imaju financijsku potporu.  

9. OSIGURANJE  

Studenti su dužni sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. Osnovno 
osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za njegovog boravka u 
drugoj zemlji EU preko Europske zdravstvene iskaznice. Osiguranje koje pokriva Europska 

zdravstvena iskaznica u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije možda neće biti 
dovoljno te u tom slučaju može biti korisno i dodatno privatno osiguranje.  

Studenti koji odlaze na mobilnost stručne prakse uz osnovno osiguranje trebaju sklopiti i osiguranje 

od odgovornosti i osiguranje od štete. 

10. KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA:  

Osnovni kriteriji za odabir studenata su:  

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena   
dokumentacija,  

              2. akademski uspjeh,  

       3. motivacijsko pismo,  

       4. znanje engleskog jezika tj. znanje stranog jezika na kojem se izvodi stručna praksa (uvjet 
minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike)  

Prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija. 
Rangiranje i odabir kandidata provodi povjerenstvo za odabir koje imenuje Dekan.  

11. PRIJAVA NA NATJEČAJ:  

Prijava za mobilnost u sklopu Erasmus+ programa treba sadržavati:  

a) Ispunjen Prijavni obrazac za stručnu praksu  

b) Izjavu o suglasnosti s prijavom studenta na stručnu praksu (na zadanom obrascu),  

c) Acceptance Confirmation – potvrdu od strane ustanove o prihvaćanju studenta na Erasmus+ 

stručnu praksu (na zadanom obrascu), 

b) Motivacijsko pismo (na hrvatskom jeziku)  

c) Životopis (u formi Europass) (na hrvatskom jeziku)  

d) Potvrdu o statusu studenta (ovjerenu u Tajništvu Veleučilišta)  

e) Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (ovjeren u Tajništvu 
Veleučilišta)  

f) Potvrda o znanju stranog jezika s naznakom stupnja prema Zajedničkom europskom referentnom 
okviru za jezike (potvrda škole stranih jezika, međunarodni certifikat).  
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g) Kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili kopiju drugog dokaza o državljanstvu za strane 
studente  

     (*svi obrasci dostupni su na www.zvu.hr, Erasmus+/Mobilnost studenata/Upute i obrasci)  

Prijava koja sadrži potvrdu o jeziku bez navedenog stupnja znanja jezika po ZEROJ-u, odnosno u 

kojoj je navedeni stupanj znanja niži od B1, bit će odbijena jer ne zadovoljava uvjete Natječaja. 

Ispunjenu prijavu potrebno je otisnuti, vlastoručno potpisati te zajedno s ostalom navedenom 
potpunom dokumentacijom predati uz naznaku - “ IME/PREZIME - Natječaj za mobilnost 
studenata u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2014./2015.” - u Urudžbeni 
ured, Mlinarska cesta 38, svakim radnim od 10 do 12 sati, do roka određenog Natječajem. Prijavni 
obrazac je potrebno poslati i na e-mail adresu: erasmus@zvu.hr.  

Prijave se mogu poslati i poštom i to isključivo preporučenom poštom do krajnjih rokova za prijavu. 
Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od pojedinih krajnjih 

datuma određenih za prijavu. Prijave koje budu zaprimljene samo elektroničkim putem ili prijave 
poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.  

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom 

dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanih rokova neće se razmatrati (bit će automatski 
odbijene).  

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi u svrhu natječaja za 
Erasmus+ programa - Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./2015.  

ROK ZA PRIJAVU je od dana objave Natječaja do 3. travnja 3015. 

12. POSTUPAK IZBORA KANDIDATA:  

Postupak izbora odvija se u dva kruga:  

1. krug - administrativna provjera prijava  

2. krug - povjerenstva za izbor kandidata odabire kandidate/kandidatkinje za mobilnost.  

13. OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA:  

Rezultati natječaja s rang listom i brojem odabranih kandidata bit će objavljeni na internetskim 
stranicama i oglasnoj ploči Veleučilišta. O rezultatima Natječaja svi kandidati će biti obaviješteni 
putem elektroničke pošte.  

14. POSTUPAK ŽALBE:  

Protiv odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu za odabir u roku od 8 dana 
od objave rezultata natječaja. Žalba se podnosi u pisanom obliku, s naznakom „Žalba - Natječaj za 
mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa za akademsku godinu 2014./2015.” i predaje se 
u Urudžbeni ured Veleučilišta. U obzir će se uzeti isključivo žalbe u tom obliku. Žalbe ili upiti 
poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. 

15. ZAVRŠNE NAPOMENE:  

Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim internetskim stranicama 
Veleučilišta (www.zvu.hr).  

Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih 
uputa Veleučilišta, a koje će biti objavljene na internetskim stranicama Veleučilišta, kao i svih 
naknadnih obavijesti koje im se upute elektroničkom poštom. 
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Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Veleučilišta: http://www.zvu.hr/erasmus-

plus/mobilnost-studenata/. Prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na mrežnim 
stranicama Veleučilišta. 

 

Kontakt: 

Martina Klanjčić, prof. 
Erasmus koordinatorica 

Martina.klanjcic@zvu.hr 

 

http://www.zvu.hr/erasmus-plus/mobilnost-studenata/
http://www.zvu.hr/erasmus-plus/mobilnost-studenata/

