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SVEUČILIŠTE SJEVER 

raspisuje 

TREĆI KRUG NATJEČAJA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA NASTAVNOM 
OSOBLJU U OKVIRU PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - POTPROGRAMA 

ERASMUS 

ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014. 

 

OPĆE ODREDBE 

Sveučilište Sjever raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom osoblju 
koje odlazi na inozemne visokoobrazovne ustanove ili tvrtke u sklopu Programa za 
cjeloživotno učenje – potprograma Erasmus. Svrha boravka u inozemstvu je održavanje 
nastave. 

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE 

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je od  01. lipnja 2013. – 30. rujna 2014. 

 
 
TKO SE  MOŽE PRIJAVITI 
 
Osoblje koje može sudjelovati u Programu mobilnosti: 

• osobe u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima koje su na 
Sveučilištu zaposlene temeljem Ugovora o radu, 

 
Vanjski suradnici koji su na Sveučilištu zaposleni temeljem Ugovora o djelu ne 
ispunjavaju uvjete za mobilnost/financijsku potporu u svrhu boravka na inozemnoj 
instituciji domaćinu. 



Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi zaposlenici Sveučilišta pod uvjetom da 
imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa 
(države članice EU, EFTA države + Turska, Makedonija) ili status izbjeglice, a prijave 
mogu podnijeti i osobe bez državljanstva odnosno osobe koje imaju registrirano stalno 
boravište u Republici Hrvatskoj. 

 

KAMO SE MOŽE IĆI 

Mobilnost je moguće ostvariti 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 zemljama 
sudionicama Programa (Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska). 
 
 
SVRHA I DUŽINA BORAVKA 
 
Nastavno osoblje u programu mobilnosti može sudjelovati u svrhu održavanja nastave 
na instituciji domaćinu. Trajanje razdoblja mobilnosti u svrhu održavanja nastave je 
najmanje 1 dan (5 sati nastave), a najviše 6 tjedana.  
 
Preporuča se minimalno trajanje aktivnosti održavanje nastave od 5 dana kako bi 
korisnik mogao dati doprinos nastavnom programu i međunarodnom akademskom 
životu na partnerskoj ustanovi. Mora postojati ravnoteža između broja dana provedenih 
na aktivnosti i sati održane nastave. Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu te 
se ne može prekidati,osim ako za to ne postoje opravdani razlozi. 
 
 
FINANCIJSKA POTPORA 
 
Erasmus financijska potpora služi za sufinanciranje aktivnosti i čini 70% najvišeg iznosa 
dnevnice određene od strane Europske komisije (za iznose vidjeti Erasmus priručnik za 
individualnu mobilnost) kao i stvarnih putnih troškova u najvišem iznosu do 500 EUR u 
kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je primijenila Agencija za mobilnost i 
programe EU na dan prijenosa sredstava Sveučilištu Sjever.  

Putni troškovi dokazuju se originalnim kartama i/ili računima odnosno preslikama istih 
koje moraju sadržavati pečat ustanove i potpis odgovorne osobe. Korištenje osobnog 
automobila ovisi o odluci matične ustanove te je njegovo korištenje opravdano ukoliko 
predstavlja uštedu vremena ili novčanih sredstava. U putne troškove ne ubrajaju se 
troškovi nastali uslijed otkaza putovanja ni putno osiguranje.  

Članovi osoblja su dužni sačuvati originalne putne dokumente te ih nakon povratka s 
mobilnosti priložiti uz putni nalog i predati Sveučilištu. 

 



 

ISPLATA FINANCIJSKE POTPORE 

Osobe kojima će se dodijeliti financijska potpora za mobilnost sklopit će sa Sveučilištem 
Ugovor o održavanju nastave, kojim se reguliraju međusobna prava i obveze vezano za 
boravak u inozemstvu.  

Financijska potpora isplatit će se najkasnije 30 kalendarskih dana od stupanja Ugovora o 
održavanju nastave na snagu, u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji definira 
Sveučilište, a prema uputama Nacionalne agencije. 

Financijska potpora isplatit će se Korisniku u obliku predujma po putnom nalogu a 
konačan iznos financijske potpore određuje/utvrđuje se nakon što Korisnik dostavi 
završno izvješće, potvrdu inozemne ustanove o dužini boravka i originalnu putnu 
dokumentaciju. Ukoliko se obračunom putnog naloga i uvidom u dostavljenu 
dokumentaciju utvrdi da postoje neutrošena sredstva namijenjena za putne troškove, 
Sveučilište će najkasnije 45 dana od kraja važećeg razdoblja ovog Natječaja izdati nalog 
za povratom sredstava. 

 

DVOSTRUKO FINANCIRANJE 

Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u sklopu programa Erasmus ukoliko će 
njihov boravak biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. 

 

OSOBLJE S INVALIDITETOM 

Osoblje s invaliditetom ima pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore 
zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. 

Sveučilište će se zajedno s osobom s invaliditetom prijaviti Agenciji za dodjelu dodatne 
financijske potpore. Kao privitak obrascu prijave potrebno je dostaviti vjerodostojne 
dokumente o invaliditetu odnosno stupnju tjelesnog oštećenja. 

Agencija će na temelju dostavljene dokumentacije odrediti konačan iznos financijske 
potpore za svaku osobu s invaliditetom pojedinačno i o tome izvijestiti Sveučilište. 

 

OSIGURANJE 

Osoblje je dužno biti zdravstveno osigurano za vrijeme boravka u inozemstvu. 

Osobama koje imaju uredan status u obveznom zdravstvenom osiguranju u Hrvatskoj, u 
područnom uredu HZZO-a prema mjestu prebivališta može se na zahtjev, besplatno, 



izdati Europska kartica zdravstvenog osiguranja (EKZO). EKZO se, u pravilu, izdaje na 
rok od godine dana i važi do datuma koji je na njoj naveden. Hrvatski državljani se 
tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu, 
Norveškoj i Švicarskoj na temelju EKZO-a mogu koristiti neodgodivom zdravstvenom 
zaštitom. 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ TREBA SADRŽAVATI: 

1. Popunjen prijavni obrazac, 

2. Popunjen i potpisan obrazac za nastavni plan/plan rada, 

3. Potvrda o državljanstvu (preslika), 

4. Potvrda poslodavca o statusu zaposlenika, 

5. Pozivno pismo inozemne institucije, 

6. Životopis (Europass CV format), 

7. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za kandidate s invaliditetom), 

8. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za kandidate s invaliditetom). 

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na listi. 

Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućem obrascu i nepravodobne prijave 
neće biti razmatrane. 

Rok za prijavu na Natječaj je 28. ožujak 2014. godine. 

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: 
mobilnost@unin.hr, a potpisani primjerak obrasca i ostale dokumente za prijavu na 
Natječaj potrebno je poslati preporučenom poštom ili dostaviti osobno na adresu: 

Sveučilište Sjever 

Sveučilišni centar Varaždin  

Za ERASMUS natječaj 

104. brigade 3 

42000 Varaždin 

Dodatne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta Sjever 
(http://career.unin.hr/) te upitom na e-mail adresu: mobilnost@unin.hr. 



Prijavni obrasci i ostali vezani dokumenti sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na 
mrežnim stranicama Sveučilišta Sjever. 

 

KRITERIJI ODABIRA KANDIDATA: 

• kvaliteta nastavnog plana/plana rada 
• uklapanje predloženog radnog programa/plana rada u strateške ciljeve razvoja 

Sveučilišta, 
• poticanje raznovrsnosti područja iz kojih dolaze kandidati za mobilnost 
• suglasnost voditelja Odjela i prodekana za nastavu za odlazak na mobilnost 
• poznavanje jezika na kojem će se održavati aktivnosti institucije domaćina 
• dosadašnji broj ostvarenih mobilnosti (prednost imaju osobe koje u prethodnim 

godinama nisu ostvarile mobilnost) 

Povjerenstvo će nakon završetka postupka odabira na osnovu bodova dodijeljenih po 
navedenim kriterijima sastaviti listu odabranih i odbijenih kandidata kao i „listu 
čekanja“, ukoliko za nju postoje uvjeti, najkasnije mjesec dana od završetka natječaja. 
Rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta Sjever. Odbijeni pristupnici bit 
će pisanim putem izvješteni o rezultatima selekcijskog postupka. 

 

 

 

 

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA: 

1. Prijavni obrazac za osoblje 2013-2014 

2. Prijavni obrazac za dodatno financiranje osoblja s invaliditetom 2013-2014 

3. Europass CV obrazac 

5. Pravilnik o mobilnosti 

6. Erasmus priručnik za individualnu mobilnost 

Erasmus program mobilnosti studenata provodi se u okviru Programa za cjeloživotno 
učenje u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb. 

 


