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Na temelju odredbi Natječaja za mobilnost studenta za obavljanje stručne prakse
u akademskoj godini 2016./2017. (dalje u tekstu: Natječaj), a u okviru programa
Erasmus+, Povjerenstvo za međunarodnu suradnju (dalje u tekstu: Povjerenstvo),
u okviru Erasmus+ programa donosi

ODLUKU

o odabiru kandidata za mobilnost studenata za
obavljanje stručne prakse u okviru Erasmus+ programa

Sveučilišta Sjever u akademskoj godinu 2016./2017.

I.
Povjerenstvo  za  međunarodnu  suradnju  odabralo  je  četiri  (4)
kandidata za odlazak na mobilnost i financijsku potporu, a sukladno
Popisu br. 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

Obrazloženje

Povjerenstvo u sastavu: prof.dr.sc. Vladimir Šimović, doc.dr.sc. Vlado
Tropša, doc.dr.sc. Marko Stojić, Ivana Grabar, viši predavač i Melita
Sajko,  predavač utvrdilo je da je na objavljeni  natječaj  Sveučilišta
Sjever pravovremeno zaprimljeno 6 prijava za mobilnost kandidata. 
Također je utvrđeno da sve prijave udovoljavaju uvjetima propisanim
Natječajem, kao i uvjetima navedenima u Vodiču za Erasmus+.
Odabrani kandidati udovoljili su svim kriterijima Natječaja.
Kriteriji su bili: akademski uspjeh, razina znanja engleskog jezika kao
i ocjena pisma motivacije od strane Povjerenstva.

Popis studenata kojima su odobrene potpore i lista čekanja nalazi se
u privitku ove odluke. Kandidati koji su odabrani za dodjelu potpore,
a odustanu od stručne prakse, biti će uklonjeni sa liste te će se lista
čekanja pomaknuti za daljnje mjesto na listi.
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Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

PORUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba
Povjerenstvu  za  međunarodnu  suradnju  u  roku  8  dana  od  dana
stupanja objave Odluke.

                                                  

                                                

                                                                                                      Predsjednik Povjerenstva za međunarodnu
suradnju

Prof.dr.sc. Vladimir Šimović

Privitak:
- Popis 1

Objava: Ova odluka objavljuje se na oglasnoj ploči Sveučilišta Sjever i mrežnoj 
stranici Sveučilišta Sjever  www.unin.hr

http://www.unin.hr/
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