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Zdravstveno Veleučilište
objavljuje
NATJEČAJ
u okviru programa Erasmus
za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka
u akademskoj godini 2013/2014.

Zdravstveno veleučilište (u daljnjem tekstu Veleučilište) objavljuje Natječaj za izbor studenata
kojima će se dodijeliti financijska potpora za studijski boravak na inozemnim visokoškolskim
učilištima s kojima Zdravstveno veleučilište ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji i razmjeni
studenata za akademsku godinu 2013./14. (popis se nalazi u privitku ovog Natječaja).
Važeće razdoblje za realizaciju nastavne mobilnosti je početak ljetnog semestra na
partnerskoj instituciji te njegovo trajanje do rujna 2014. godine.
Tijekom cjelokupnog studija studenti mogu biti korisnici jedne potpore za Erasmus studijski
boravak. 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.
Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim učilištima.
Studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi u Zagrebu tijekom cijelog trajanja studentske
razmjene, što znači da ne smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene. Za vrijeme
trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu ako se nalaze u kategoriji studenata koji
u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI
Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskoga ili diplomskoga studija koji
imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU,
EFTA države + Turska, Makedonija), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim
stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.
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 ustanovi
domaćinu. Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani
najmanje u drugu godinu preddiplomskoga studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS
bodova.
Pravo na studijski boravak u okviru Erasmus programa studenti mogu ostvariti samo jednom
tijekom cjelokupnog studija, bez obzira na to jesu li za studijski boravak dobili financijsku
potporu ili ne.

NA KOJE SE USTANOVE MOŽE OTIĆI
Student se prijavljuje isključivo za mjesta i područja koja je dogovorio njegovo matično učilište.
Popis inozemnih učilišta s kojima je Zdravstveno veleučilište dogovorilo mobilnost nalazi se u
privitku ovog Natječaja.
ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE
Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru s voditeljem studija
usporediti studijske programe matične i inozemne ustanove, te savjetovati se o kolegijima koje
bi mogli slušati i polagati u inozemstvu. Potrebno je obratiti pažnju, te se informirati na kojem
se jeziku izvodi nastava na stranom učilištu.
DUŽINA BORAVKA
Studenti prijavljuju broj mjeseci koji je propisan Erasmus ugovorom sa stranim učilištem za koje
se žele prijaviti.
IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava je dodatak za troškove
studiranja koje bi student imao i na matičnom učilištu, te stoga pokriva samo dio troškova
života. Mjesečna financijska potpora iz Erasmus sredstava za ak. god. 2013./14. iznosit će 450
eura mjesečno, a bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje
Agencija za mobilnost i programe EU.
Tijekom cjelokupnog studija studenti mogu biti korisnici jedne potpore za Erasmus studijski
boravak. 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 koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug
stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku (zero-grant studenti). Na
njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus studente koji imaju potporu. To znači da
Erasmus studenti bez financijske potpore također ne mogu dva puta tijekom studija biti
odabrani za Erasmus studijski boravak.
Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore. Uz prijavu je
potrebno priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.
PRIJAVA
Prijavni obrazac sastavni je dio ovog Natječaja. Natječaj i prijavni obrazac dostupni su na
web stranici Zdravstvenog veleučilišta ili na zahtjev Odjelu za međunarodnu suradnju
(erasmus@zvu.hr).
Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:
1. Popunjen prijavni obrazac
2. Kopiju domovnice ili kopiju osobne karte
3. Prijepis ocjena svih položenih ispita i ocjena
4. Motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)
5. Europass životopis na engleskom jeziku
6. Potvrdu o statusu studenta (iz ISVU sustava)
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7. Potvrda o znanju engleskog jezika/jezika na kojem će se nastava održavati
(ukoliko je posjedujete, ako ne, profesor engleskog jezika ća intervjuom
utvrditi razinu znanja kandidata)
8. Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za studente s invaliditetom, na
zahtjev)
Student ispunjava i šalje samo jednu (1) prijavu u kojoj je moguće odabrati do dva (2) različita
izbora stranih učilišta na koje želi ići. Veleučilište će studenta rangirati na samo jedan
od odabranih izbora.
ROK ZA PRIJAVU: 10. 11. 2013.
Upute za prijavu:
Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu:
erasmus@zvu.hr, a originalni potpisani primjerak prijave i ostale dokumente za prijavu
na natječaj dostaviti osobno/ili/poštom u urudžbeni zapisnik:
„Natječaj za Erasmus mobilnost u svrhu studijskog boravka“
Zdravstveno veleučilište
Mlinarska cesta 38
10000 Zagreb
*Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA
Pri odabiru kandidata ocjenjuje se:
a. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova
b. Europass životopis na engleskom jeziku
c. motivacijsko pismo na engleskom jeziku
d. znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se održavati nastava
Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na listi prijava i
rezultata natječaja.
Odabir kandidata provodi Povjerenstvo za odabir na razini Veleučilišta koje imenuje dekan.
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Rezultate s rang-listom studenata Veleučilište će objaviti na internetskim stranicama i oglasnoj
ploči veleučilišta. Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene
pridržavati se propisanih uputa koje su dane u Uputama studentima odabranima za studentsku
razmjenu ak. god. 2013./14., kao i svih naknadnih obavijesti koje im se upute putem
elektroničke pošte.
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Vezani dokumenti:
1. Prijavni obrazac
2. Motivacijsko pismo (na engleskom jeziku)
3. Europass životopis na engleskom jeziku.
4. Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za studente s invaliditetom, na
zahtjev)
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Privitak – POPIS VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA S KOJIMA JE ZDRAVSTVENO
VELEUČILIŠTE SKLOPILO BILATERALNE SPORAZUME ZA AKADEMSKU GODINU
2013./2014.
VISOKO
UČILIŠTE
Alma Mater
Europea,
Evropski
center
Maribor
Jan
Evangelista
Purkyne
University
Instituto
Politecnico
de Coimbra,
Coimbra
Health
School
Zdravstvena
Fakulteta,
Ljubljana

MJESTO,
DRŽAVA

RAZINA
STUDIJA

STUDIJSKI
PROGRAM

BROJ
MJESECI

BROJ
STUDENATA

SEMESTAR

Maribor,Slovenija

preddiplomski

Sestrinstvo,
Fizioterapija

3

1

ljetni

Ústí nad Labem,
Češka

preddiplomski

Sestrinstvo,
Fizioterapija,
Radna
terapija

3

3

ljetni

Coimbra,
Portugal

preddiplomski

Sanitarno
inženjerstvo

3

2

ljetni

preddiplomski

Sestrinstvo,
Radna
terapija,
Sanitarno
inženjerstvo,

3

4

ljetni

Ljubljana,
Slovenija
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