
 

 

  

 

 

          

SVEUČILIŠTE SJEVER 
dana 21.09.2022. raspisuje 

ERASMUS+ 

NATJEČAJ ZA KLJUČNU AKTIVNOST 1 

INDIVIDUALNA MOBILNOST NASTAVNOG I 

NENASTAVNOG OSOBLJA 

 

U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. 

PROJEKT 2021-1-HR01-KA131-HED-000010143 

Sveučilište Sjever zadržava mogućnost i pravo izmjene i nadopune predmetnog Natječaja. 

 



 

 

 

VAŽEĆE RAZDOBLJE

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Sjever dana 22. rujna 2022. objavljuje 

natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju koji odlaze na inozemne 

visokoobrazovne ustanove ili organizacije.  

Svrha boravka u inozemstvu je održavanje nastave ili stručno usavršavanje za nastavno osoblje te 

stručno usavršavanje za nenastavno osoblje. 

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti u okviru predmetnog natječaja je akademska godina 

2022./2023, odnosno zaključno do 31. listopada 2023. Natječaj će biti otvoren do popunjavanja mjesta 

slijedom čega će se prijave i odlazak na mobilnosti odobravati kontinuirano. 

 

TKO SE MOŽE PRIJAVITI 

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta Sjever koji su na 

Sveučilištu Sjever zaposleni temeljem ugovora o radu te vanjski suradnici Sveučilišta Sjever koji imaju 

važeći Ugovor o djelu. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge 

države sudionice Erasmus+ Programa. 

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, 

umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta 

mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na Sveučilištu uključeni u izvedbu 

nastave.  

Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog 

osoblja. 

GDJE JE MOGUĆE REALIZIRATI MOBILNOST 

Mobilnost u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoobrazovnim 

ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama, države članice EU (Austrija, Belgija, 

Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, 

Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, 

Španjolska, Švedska), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija. 

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski 
sporazumi. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno. Za realizaciju aktivnosti 
stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ 
međuinstitucijski sporazum.



 

TRAJANJE i SVRHA MOBILNOSTI 

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave i stručnog usavršavanja je od dva (2) dana do dva 
(2) mjeseca te dva dana za putovanje (jedan dan prije mobilnosti i jedan dan nakon završetka 
mobilnosti). U slučaju mobilnosti iz zemlje sudionice programa u partnerske zemlje aktivnost mora 
trajati od 5 dana do 2 mjeseca. U oba slučaja minimalan broj dana odnosi se na uzastopne dane. 
Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti. 
 
Aktivnost poučavanja mora obuhvaćati najmanje 8 sati poučavanja tjedno (ili bilo koje kraće razdoblje 
boravka). Ako mobilnost traje dulje od jednog tjedna, najmanji broj sati nastave u nepunom tjednu 
mora biti proporcionalan trajanju tog tjedna. 

Osnovni ciljevi Erasmus+ mobilnosti su: stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog 

obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova; stjecanje novih 

znanja i vještina koje su važne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu, te doprinos 

stvaranju Europskog prostora visokog obrazovanja. 

PRIJAVA NA NATJEČAJ I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

Upute za prijavu na natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na web 
stranici Sveučilišta Sjever, https://www.unin.hr/category/erasmus-natjecaji ili na zahtjev u Uredu za 
međunarodnu suradnju (tel: 042/493-380 ili mail mobilnost@unin.hr). 
 
Prijava na natječaj treba sadržavati: 
 
1. Prijavni obrazac 
2. Staff Mobility Agreement (Ugovor o mobilnosti u svrhu poučavanja / Ugovor o mobilnosti u 
svrhu osposobljavanja)  
3. Pisanu suglasnost pročelnika odjela i prorektora za nastavu i studentska pitanja, odnosno 
nadležnog voditelja 
4. Motivacijsko pismo 
5. Obrazac Nastavnog plana (za aktivnost održavanja nastave) ili obrazac Plana rada (za 
aktivnost stručnog usavršavanja) 
6. Prihvatno pismo inozemne ustanove (Acceptance Letter) 
7. Životopis (Europass format) 
8. Kopiju domovnice ili dokaza o državljanstvu 
9. Potvrdu poslodavca o statusu zaposlenika ili vanjskog suradnika 
 
Dodatno: 
10. Prijavni obrazac za dodatno financiranje (samo za osoblje s posebnim potrebama) 
 
 
 
Potpisane primjerke prijavnog obrasca i ugovora o mobilnosti u svrhu pučavanja/osposobljavanja, 
kao i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu: 
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Sveučilište Sjever 
Sveučilišni centar Koprivnica 
Ured za međunarodnu suradnju 
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje, 
S naznakom „NE OTVARATI“) 
Trg. dr. Žarka Dolinara 1, 
48 000 Koprivnica 
 
 
Ili 
 
Sveučilište Sjever 
Sveučilišni centar Varaždin 
Ured za međunarodnu suradnju 
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj za nastavno i nenastavno osoblje, 
S naznakom „NE OTVARATI“) 
Jurja Križanića 31/B, 
42 000 Varaždin 

 
 
 
Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se 
razmatrati. 

Natječaj ostaje otvoren do popunjenja slobodnih mjesta. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Obavijest o obradi osobnih podataka 
Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe 
provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se 
javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka 
je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode 
sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj 
obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više 
informacija o samoj obradi možete saznati na http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/ 
specific‐privacy‐statement_en. 


