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Klasa: 910-01/13-01/37 
Ur. broj: 2170-57-04-13-1 
 

Sveučilište u Rijeci 
dana 2. rujna 2013. godine objavljuje 

 
NATJEČAJ 

za mobilnost studenata radi studijskog boravka  
u ljetnom semestru akademske godine 2013./'14. 

u okviru programa Erasmus 
 
A Cilj natječaja 
 
Sveučilište u Rijeci objavljuje natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za 
studijski boravak na inozemnim visokoškolskim ustanovama u ljetnom semestru akademske godine 
2013./'14.  
  
Sveučilištu u Rijeci je u travnju 2009. godine dodijeljen „Erasmus University Charter“ (255208-IC-1-
2009-1-HR-ERASMUS-EUCX-1; HR RIJEKA01), čime je omogućeno njegovo sudjelovanje u Erasmusu. 
 
Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju 
prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje 
sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom 
trošku. 
 
Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obaveza (uključujući pisanje završnog rada) na bilo 
kojoj razini studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u 
Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2013./'14. (popis dotičnih 
visokoškolskih ustanova u posebnom dodatku natječaju). 
 
Najkraće trajanje studentske mobilnosti je 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Mobilnost mora biti 
ostvarena do 30. rujna 2014.  
 
Studentima se na stranim ustanovama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj 
matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako sami 
financiraju svoj studij. 
 
Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a u 
dogovoru s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom na svojoj sastavnici (popis koordinatora je u 
dodatku). Obaveze studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o učenju (Learning Agreement), koji 
mora sadržavati popis kolegija koje će student pohađati na stranoj visokoškolskoj ustanovi uz 
pripadajući broj ECTS bodova. Sklapanjem Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih 
tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i razdoblje provedeno na inozemnoj ustanovi.  
 
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti svih godina i razina studija, s tim da se mobilnost može ostvariti 
isključivo pod uvjetom da je student u vrijeme predviđene mobilnosti upisan u drugu godinu 
preddiplomskog ili višu godinu studija. 
 
Izvanredni studenti mogu se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet da za 
vrijeme trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na sveučilištu domaćinu. 
 
Tijekom studija studenti mogu dobiti jednu financijsku potporu za studijski boravak te jednu 
financijsku potporu za stručnu praksu u sklopu Erasmusa (najviše 2 Erasmus potpore tijekom studija).  
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Detaljne informacije o Erasmusu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i 
programe EU (www.mobilnost.hr) ili u rubrici Međunarodna suradnja/Erasmus na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr).  
 
Rok za prijavu: 1. listopada 2013. 
 
 
B Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu 
 

1. Student treba biti državljanin zemlje koja sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje ili 
državljanin neke druge zemlje koji je redovno upisan na visoko učilište u državi članici 
Programa, ako ima registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj; 

2. Student mora imati zadovoljavajuće znanje engleskog i/ili stranog jezika na kojem se nastava 
na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi održava; 

3. Student mora biti upisan/a u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija Sveučilišta u 
Rijeci u vrijeme realizacije mobilnosti; 

4. Studenti koji u trenutku prijave na ovaj Natječaj pohađaju posljednju godinu prediplomskog 
studija, a prijavljuju se za realizaciju studijskog boravka tijekom prve godine diplomskog 
studija, bit će dužni pribaviti potvrdu o upisu na diplomski studij poštujući specifične uvjete 
(rokove) inozemne visokoškolske ustanove, a najkasnije prije početka studijskog boravka; 

5. Studenti upisani na dvopredmetni studij moraju imati odobrenje dekana za realizaciju 
studijskog boravka u inozemstvu te sklopljen Ugovor sa svojim fakultetom kojim se studentu 
jamči priznavanje kolegija i ECTS-a, te perioda mobilnosti. 

 
 
C Kriteriji za izbor kandidata/kandidatkinja 
 

1. Potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna Natječajem zatražena 
dokumentacija; 

2. Akademski uspjeh; 
3. Pismo motivacije na engleskom jeziku (obrazac u dodatku); 
4. Znanje engleskog jezika/jezika na kojem će se održavati nastava. 

 
 
D Postupak prijave 
 

1. Prijave moraju biti dostavljene do 1. listopada 2013. na službenom prijavnom obrascu s 
priloženom prijavnom dokumentacijom (točka H). Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene 
nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na poštanskom pečatu) neće biti 
razmatrane.  

2.  Prijave se ispunjavaju elektronski te dostavljaju ili osobno ili preporučenom poštom i to na 
adresu Sveučilišta u Rijeci – Trg braće Mažuranića 10 (s naznakom: Erasmus Natječaj za 
mobilnost studenata – studijski boravak). 
* Prijave podnesene elektronskim putem neće biti uvažene. 

3. Svaki kandidat/kandidatkinja dužan/a je prije prijave na Natječaj uz pomoć Erasmus  
     koordinatora / nositelja kolegija na svojoj sastavnici utvrditi priznavanje kolegija i  
      ECTS-a te perioda koji namjerava provesti na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi. 

   
 
E Postupak izbora kandidata 
 
Postupak izbora odvija se u dva kruga: 
1.  krug - administrativna provjera prijava; 
2.  krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za izbor kandidata. 
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F Objava rezultata Natječaja 
 
Konačni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima objavit će se na mrežnim 
stranicama Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr) najkasnije 15 dana nakon završetka natječaja. 
 
Prihvaćeni studenti bit će obaviješteni o rezultatima natječaja elektronskom poštom, dok će odbijeni 
studenti biti obaviješteni pismenim putem. 
 
Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na listi. 
 
 
G Financijska potpora 
 
Mjesečni iznos financijske potpore studentima za akademsku godinu 2013./2014. iznosi 430 eura.  
 
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u 
inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim 
financiranjem ne smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima niti sredstva koja 
Sveučilište odnosno njegove sastavnice odluče izdvojiti kako bi povećali mjesečni iznos financijske 
potpore za studente. 
 
Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih 
povećanih troškova mobilnosti. 
 
 
H Prijavna dokumentacija 

 
1. Prijavni obrazac; 
2. Pismo motivacije na engleskom jeziku; 
3. Prijepis ocjena svih položenih ispita na svim razinama visokoškolskog obrazovanja (izdan od 

strane fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela); 
4. Obrazac za potvrdu o statusu studenta i trajanju studija (potpisan i ovjeren od strane 

fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela); 
5. Dokaz o hrvatskom državljanstvu ili državljanstvu neke druge države sudionice programa 

(preslika domovnice, preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice); 
6. Životopis (European CV format); 
7. Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava održavati (ukoliko je posjedujete); 
8. Prijavni obrazac za osobe s invaliditetom (ukoliko je potrebno). 

 
 
I Materijali 
 
- Obrazac 1 - Prijavni obrazac; 
- Obrazac 2 - Pismo motivacije na engleskom jeziku; 
- Obrazac 3 - Potvrda o studentskom statusu; 
- Obrazac 4 - Životopis (European CV format); 
- Obrazac 5 - Obrazac za prijavu osoba s invaliditetom. 
 
Materijali su dostupni na www.uniri.hr (pod kategorijom Međunarodna suradnja/ Erasmus). 
 
Prijave se trebaju poslati isključivo preporučenom poštom na:   
 

Sveučilište u Rijeci (Služba za međunarodnu suradnju) 
Trg braće Mažuranića 10 
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HR-51000 Rijeka 
za “Erasmus Natječaj za mobilnost studenata – studijski boravak” 

 
ili dostaviti osobno Službi za međunarodnu suradnju na spomenutu adresu, II kat, do 1. listopada 
2013. u 12 sati. 
 
 
J Ostalo 
 
Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije i po povratku s inozemne visokoškolske ustanove 
pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Sveučilištu dostaviti potrebnu 
dokumentaciju. 
 
Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih 
kandidata ili na listi čekanja. 
 
 
 
K Kontakt osobe za dodatne upite 
 
Maša Šašinka, Erasmus koordinator, Služba za međunarodnu suradnju 
tel. 051 406 528, masa@uniri.hr  
 
Marijana Tomić Marinović, zamjenica Erasmus koordinatora, Služba za međunarodnu suradnju 
tel. 051 406 529, mtomic@uniri.hr 
 


