
SVEUČILIŠTE SJEVER 

dana 31. siječnja 2017. godine raspisuje 

2. KRUG NATJEČAJA  

za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru Erasmus+ programa u 

akademskoj godini 2016./2017. za projekt 2015-1-HR01-KA103-012889 

 

OPĆI DIO 

Sveučilište Sjever (Erasmus ID kod HR VARAZI02) raspisuje Natječaj za izbor studenata kojima će se 

dodijeliti financijska potpora za stručnu praksu u ljetnom semestru akademske godine 

2016./2017.u okviru Erasmus+ programa. 

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je do 31.5.2017. 

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

Rok za prijavu je 10. veljače 2017. godine 

TKO SE MOŽE PRIAJVITI 

Svi studenti Sveučilišta Sjever koji su u trenutku odlaska na mobilnost (u akademskoj godini 

2016./2017.) upisani u najmanje prvu godinu preddiplomskog ili diplomskog studija. 

GDJE SE SVE MOŽE OBAVLJATI STRUČNA PRAKSA 

Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć matične ustanove ili 

samoinicijativno. 

Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija 

djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis je dostupan na 

http://europa.eu/abouteu/institutions-bodies/index_en.htm ). 

Erasmus+ stručnu praksu studenti mogu obavljati u privatnim ili javnim poduzećima, ustanovama, 

organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe kao i na visokim učilištima koja 

imaju dodijeljenu Erasmus povelju u visokom obrazovanju (Erasmus Charter for Higher Education). 

Prihvatna institucija mora se nalaziti u jednoj od programskih zemalja, a to su članice EU, te Island, 

Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska. 

Organizacija primateljica može biti: 

• bilo koja javna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u područjima obrazovanja, 

osposobljavanja i mladih. Na primjer, takva organizacija može biti: 

- javno ili privatno, malo srednje ili veliko poduzeće (uključujući socijalna poduzeća); 

- javno tijelo na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini; 

http://europa.eu/abouteu/institutions-bodies/index_en.htm


- socijalni partner ili drugi predstavnik poslovnog sektora, uključujući gospodarske komore, 

obrtničke/stručne udruge i sindikate, 

- istraživački institut; 

- zaklada; 

- škola/institut/obrazovni centar (na bilo kojoj razini, od predškolske razine do srednjoškolske 

razine, uključujući strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih); 

- neprofitna organizacija, udruga NVO; 

- tijelo koje pruža usluge savjetovanja za karijeru, profesionalne orijentacije i informacijskih usluga. 

Što se tiče broja radnih sati minimalno je 6 sati dnevno. Praksa se mora odrađivati ili puno radno 

vrijeme, ili trajati od 30 do 40 sati tjedno, to je jedan od kriterija kojima se odabiru studentske 

prakse koje će biti financirane. 

DUŽINA BORAVKA 

Erasmus+ razmjena u svrhu obavljanja stručne prakse može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 

12 mjeseci. 

FINANCIJSKA POTPORA 

Studenti za stručnu praksu u okviru Erasmus+ programa mogu dobiti financijsku potporu. 

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove koje bi 

student imao i na matičnom visokom učilištu/matičnoj zemlji, te stoga pokriva samo dio troškova 

života. 

Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2016./2017. Raspodijeljena je u tri 

kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi: 

1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, 

Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosi 460 eura. 

2. za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, 

Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosi 510 eura. 

3. za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, Ujedinjeno 

Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosi 560 eura. 

Financijska sredstva za provedbu programa Erasmus+ osigurava Europska komisija. 

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će njihov 

boravak u inozemstvu biti paralelno financiran iz nekog drugog programa financiranja Europske 

unije. 

Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određen 

Ugovorom između Sveučilišta Sjever i Agencije za mobilnost i programe EU. 



Studenti se mogu odlučiti otići na Erasmus+ razmjenu o svom trošku odnosno bez financijske 

potpore (tzv. zero-grant). Zero-grant studenti imaju sva ista prava i obveze kao i studenti kojima je 

odobrena financijska potpora. 

PRIZNAVANJE STRUČNE PRAKSE 

Matično Sveučilište dužno je priznati uspjeh za uspješno završenu aktivnost razdoblja stručne 

prakse, sukladno dokumentu Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse (eng. Learning Agreement 

for Traineeships) koji prije početka stručne prakse potpisuju student, matično Sveučilište i 

prihvatna ustanova na kojoj će student boraviti za vrijeme stručne prakse. Priznavanje se može 

vršiti pomoću ECTS bodovnog sustava ili, ako stručna praksa nije dio nastavnog plana i programa 

studenta, matično Sveučilište studentsku praksu treba evidentirati u Dopunskoj ispravi o studiju ili 

u prijepisu ocjena sukladno Sporazumu o učenju u svrhu stručne prakse. 

ŠKOLARINA 

Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Sveučilišta Sjever ostaju upisani na svojoj matičnoj 

ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenta koji je u potpunosti ili 

djelomično sami financiraju svoj studij. 

STUDENTI S POSEBNIM POTREBAMA 

Zbog mogućih povećanih troškova kod realizacije razdoblja mobilnosti, studenti s posebnim 

potrebama imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore sukladno stupnju invaliditeta. Student 

ispunjava prijavni obrazac, prilaže potrebnu dokumentaciju a Erasmus koordinator supotpisuje 

prijavu. Krajnji rok za prijavu Agenciji za mobilnost i programe EU jest 30.01.2017. Agencija za 

mobilnost i programe EU po primitku prijave i poratne dokumentacije odlučuje o dodijeli potpore 

za osobe s posebnim potporama. 

JEZIČNA PRIPREMA 

Jezična priprema odvijat će se putem online alata za 5 glavnih jezika (DE, EN, ES, FR, IT) – te 

nizozemski - naglasak je na radnom jeziku mobilnosti, a ne na jeziku zemlje. S vremenom će alat 

nuditi pripremu i za druge jezike. Planirano je da će se procjena jezičnih kompetencija i jezični 

tečajevi početi provoditi putem alata od 1.10.2016. 

STUDENTSKA VIZA ILI DOZVOLA ZA PRIVREMENI BORAVAK 

Studenti koji odlaze na mobilnost trebaju imati studentsku vizu ili dozvolu za privremeni boravak u 

inozemstvu, te se sami trebaju informirati o postupku u nadležnom veleposlanstvu ili konzularnom 

uredu u Republici Hrvatskoj nakon dobivanja prihvatnog pisma od tvrtke/organizacije u kojoj će se 

odrađivati stručna praksa. Popis veleposlanstva i konzularnih ureda u Republici Hrvatskoj dostupan 

je na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova, www.mvep.hr 

OSIGURANJE 

Student je dužan 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 kartice zdravstvene iskaznice (EKZO). Međutim, 



osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno osiguranje možda nije dovoljno, 

posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke intervencije. Studenti koji odlaze na stručnu 

praksu moraju imati osnovno zdravstveno osiguranje, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od 

nezgode. 

KRITERIJ ZA ODABIR KANDIDATA 

Osnovni kriteriji za odabir studenata su motivacijsko pismo, dosadašnje ocjene na studiju i znanje 

jezika ovisno o zemlji u koju se odlazi. Prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom 

programu mobilnosti za vrijeme studija. 

Studentima koji prilikom predaje prijave na Natječaj imaju već osigurano mjesto za obavljanje 

stručne prakse dodatno će se vrednovati sigurni/povoljniji uvjeti obavljanja stručne prakse što bi 

moglo isključivati noćne smjene, radno vrijeme duže od 40 sati tjedno i sl. 

PRIJAVA NA NATJEČAJ 

Studenti koji se prijavljuju na Natječaj dužni su ispravno ispuniti i potpisati prijavni obrazac, koji je 

sastavni dio Natječaja. Također je potrebno uredno dostaviti i sljedeću dokumentaciju: 

1. Prijavni obrazac za akademsku godinu 2016/2017. 

2. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama za akademsku godinu 20156/2017. 

3. Životopis na hrvatskom i engleskom jeziku ( na Europass CV obrascu) 

4. Potvrda o statusu studenta, 

5. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na 

hrvatskom jeziku, 

6. Pismo motivacije na hrvatskom i engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano, 

7. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrde škole stranih jezika ukoliko se posjeduje ili potvrda koja 

je razvidna iz prijepisa ocjena), 

Svu navedenu dokumentaciju osobno donijeti na adresu: 

Sveučilište Sjever, 

Ured za međunarodnu suradnju, 

104. brigade 3, 42 000 Varaždin 

Ili preporučeno poštom poslati na adresu : 

Sveučilište Sjever, 

Ured za međunarodnu suradnju, 

104. brigade 3, 42 000 Varaždin 



Za „Natječaj za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru programa 

Erasmus+“ 

Rok prijave je odmah, a najkasnije 10. veljače 2017. godine 

Ukoliko prijave šaljete poštom, pripazite da datum na pošiljci bude zaključeno s 10. veljače 2017. 

god., a ukoliko prijave donosite osobno, Ured za međunarodnu suradnju će ih zaprimiti najkasnije 

do 16,00 sati 10. veljače 2017. god. 

Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Kontakt: Jasna Rodeš - Erasmus koordinator, 042 493-392. 

E-mail: jasna.rodes@unin.hr ili mobilnost@unin.hr  

Vezani dokumenti natječaja 

• Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse (eng. Learning Agreeement for Traineeships) 

• Model ugovora za dodjelu financijske potpore za Erasmus+ studij i stručnu praksu 

• Confiramtion of Acceptance for Erasmus+ Placement 

• Statement of Host institution 

• Europass CV obrazac 

• Erasmus studentska povelja 

• Vodič kroz program Erasmus+ 

• Popis dostupnih stručnih praksi 

POSTUPAK ODABIRA STUDENATA 

Student odabran za mobilnost s potporom: 

1. potpisuje Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse (eng. Learning Agreement for Traineeships) 

(kojeg potpisuje student, inozemna tvrtka/ustanova/organizacija i ECTS povjerenik na sastavnici) 

2. dostavlja presliku EKZO iskaznice, osiguranje od odgovornosti i osiguranje od nezgode 

3. potpisuje sa Sveučilištem Sjever Ugovor o stručnoj praksi. 

Završni rezultati natječaja i odluka o financijskoj potpori objaviti će se na internetskim stranicama 

Sveučilišta na www.unin.hr i na oglasnoj ploči Sveučilišta. 

POSTUPAK ŽALBE 

Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu u roku 8 dana od dana 

objave Odluke. 
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Žalba se podnosi u pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno Uredu za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta Sjever, radnim danom od 8,00 do 16, 00 sati. 

O žalbi odlučuje isto to Povjerenstvo u roku od 8 dana od podnošenja žalbe donošenjem Odluke o 

žalbi. Protiv Odluke o žalbi ne može se izjaviti žalba u upravnom postupku ali se može pokrenuti 

upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu RH u roku od 30 dana od primitka Odluke o žalbi. 

OSTALO 

Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih 

kandidata ili na listi čekanja. 

Za sve dodatne informacije obratite se Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta Sjever 

NAPOMENA: Nazivi korišteni u ovom Natječaju odnose se na osobe oba spola 


