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Varaždin, 12. 03. 2014. 

 

SVEUČILIŠTE SJEVER 

raspisuje 

TREĆI KRUG NATJEČAJA ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA STUDENTIMA U 
OKVIRU PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE - POTPROGRAMA ERASMUS 

ZA AKADEMSKU GODINU 2013./2014. 

 

OPĆE ODREDBE 

Sveučilište Sjever raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji 
odlaze na inozemne visokoobrazovne ustanove ili tvrtke u sklopu Programa za 
cjeloživotno učenje – potprograma Erasmus. Svrha boravka u inozemstvu je 
obavljanje studijskog boravka ili stručne prakse. 

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE 

Razdoblje za realizaciju mobilnosti po Natječaju je od  01. lipnja 2013. do 30. rujna 
2014. 

Trajanje razdoblja mobilnosti je najmanje 3 mjeseca, a najviše 12 mjeseci. Sveučilište će 
dodjeljivati financijsku potporu za razdoblje mobilnosti od 3 do 6 mjeseci, dok preostalo 
vrijeme studenti na mobilnosti mogu provesti kao zero-grant studenti (Erasmus 
studenti bez financijske potpore). Jedan mjesec odnosi se na razdoblje od najmanje 16 
dana (uključujući i radne dane i vikend), ali ne i kod prva tri mjeseca mobilnosti kada se 
pod 1 mjesecom smatra razdoblje od 30 odnosno 31 dan. Mobilnost se mora održati u 
kontinuitetu. Student je kod obavljanja stručne prakse u ustanovi dužan odrađivati puno 
radno vrijeme. 

 

 

 



TKO SE  MOŽE PRIJAVITI 

Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju svi studenti stručnih studija 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 u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse moguće je ostvariti na 
visokoškolskim ustanovama ili 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 zemljama sudionicama Programa (Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska).  

U sklopu studijskog boravka studenti mogu dio studijskih obaveza (uključujući pisanje 
završnog rada) umjesto na matičnoj ustanovi izvršiti na visokoškolskoj ustanovi u 
inozemstvu s kojom Sveučilište Sjever ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za 
akademsku godinu 2013./14. (popis visokoškolskih ustanova u vezanim dokumentima 
natječaja). 

Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim 
subjektima koji imaju status pravne osobe. Stručnu praksu nije moguće obaviti u 
sljedećim ustanovama: europskim ustanovama (popis dostupan 
na http://europa.eu/agencies/), ustanovama koje upravljaju programima Europske 
unije, diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama, 
konzulatima). 

 
OSIGURANJE 
 
Studenti su obvezni posjedovati policu osiguranja koja mora uključivati zdravstveno 
osiguranje u inozemstvu, a može uključivati i dodatno osiguranje sukladno zahtjevu 
inozemne institucije/organizacije odnosno dotičnog veleposlanstva u Republici 
Hrvatskoj koje može određenu vrstu osiguranja odrediti kao uvjet za izdavanje vize ili 
dozvole boravka. Hrvatski državljani tijekom privremenog boravka u bilo kojoj od 27 
država članica EU, Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj mogu koristiti neodgodivu 
zdravstvenu zaštitu temelje kartice europskog zdravstvenog osiguranja (EKZO). Uvjet za 
izdavanje EKZO jest uredan status obveznog zdravstvenog osiguranja pri Hrvatskom 
zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO), a karticu će osiguranoj osobi, na temelju 
njezina zahtjeva, besplatno izdati područni ured HZZO-a na čijem području ima 
prebivalište. Osiguranje koje pokriva EKZO možda nije dovoljno, posebno u slučaju 
repatrijacije i određenih liječničkih intervencija. U tom slučaju može biti korisno sklopiti 
dodatno zdravstveno i/ili putno osiguranje. 
 

http://europa.eu/agencies/


ŠKOLARINA 
 
Studentima se tijekom studijskog boravka na inozemnim visokoškolskim institucijama 
neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj instituciji za 
vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji 
studenata koji sami financiraju svoj studij kao i ispuniti ostale obaveze vezane za ovjeru 
i upis semestra. 
 
FINANCIJSKA POTPORA 

Iznosi financijske potpore za studente ovise o trajanju aktivnosti za koju se studenti 
prijavljuju u okviru ovog Natječaja. Iznosi mjesečne potpore za studente: 

Programska zemlja 
Financijska 

potpora 
(EUR/mjesečno) 

Bugarska i Rumunjska 400 
Cipar, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, 
Malta, Poljska, Portugal, Slovačka, Slovenija i 
Turska 

450 

Austrija, Belgija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, 
Island, Italija, Luksemburg, Nizozemska, 
Njemačka, Španjolska i Švedska 

600 

Danska, Lihtenštajn, Norveška i Ujedinjeno 
Kraljevstvo  750 

Napomena: Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava 
pokriva samo dio životnih troškova u inozemstvu. Studenti su dužni informirati se o 
troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na natječaj. Studenti ne mogu dobiti 
financijsku potporu ukoliko se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske 
unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim 
financiranjem.  

 

KRITERIJ ODABIRA STUDENATA 

Postupak odabira studenata prijavljenih na Natječaj provodi Sveučilište Sjever. Za 
provođenje postupka odabira pristupnika osnovano je Povjerenstvo za međunarodnu 
suradnju. 

Osnovni kriteriji za odabir kandidata su: 

• akademski uspjeh, 

• poznavanje engleskog jezika ili jezika na kojem će se održavati stručna praksa, 

• pismo motivacije. 



U slučaju da više kandidata ima jednak broj bodova, dodatni kriterij za odabir 
pristupnika je: 

• intervju s Povjerenstvom. 

Prednost pri odabiru kandidata imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom 
programu mobilnosti za vrijeme studija. 

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. 

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ TREBA SADRŽAVATI: 

1. Popunjen prijavni obrazac, 

2. Pismo motivacije, 

3. Životopis (Europass CV format), 

4. Potvrda o državljanstvu (preslika), 

5. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova, 

6. Potvrda o statusu studenta, 

7. Dokaz o znanju stranog jezika (ukoliko postoji) 

8. Prijavni obrazac za odobrenje dodatnog financiranja (za studente s invaliditetom), 

9. Dokument u kojem je naveden stupanj invaliditeta (za studente 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. 

 

 

 

 

 

VEZANI DOKUMENTI NATJEČAJA: 

1. Prijavni obrazac za studente 2013/2014 

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

3. Europass CV obrazac  

4. Pravilnik o mobilnosti 

5. 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. 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae

