ERASMUS INTENZIVNI TEČAJEVI JEZIKA (ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE = EILC)
U ZIMSKOM I LJETNOM SEMESTRU AK. GODINE 2012./2013.
Erasmus intenzivni tečajevi jezika održavaju se u pravilu mjesec dana prije mobilnosti. Vrijeme
održavanja je između lipnja i rujna i siječanj ili veljača 2012.
Namijenjeni su samo odabranim i nominiranim Erasmus studentima koji odlaze na mobilnost
(studijski boravak/stručnu praksu) u države u kojima se govore manje poznati jezici i isključivo za
početne i srednje stupnjeve jezika. Ne odobravaju se tečajevi engleskog, francuskog, njemačkog i
standardnog španjolskog jezika (kasteljanski).
Studenti s tečajem započinju prije samog početka mobilnosti studija/prakse kako bi stekli jezične
kompetencije potrebne za snalaženje u stranoj državi. Dužina intenzivnog tečaja može iznositi
najmanje 2, a najviše 6 tjedana. Intenzivan tečaj mora uključivati 60 školskih sati, tj. namanje 15
školskih sati po tjednu. Razlikuju se Erasmus intenzivni tečajevi jezika od drugih intenzivnih tečajeva
jezika stranih sveučilišta koji se uglavnom naplaćuju.
Erasmus intenzivni tečajevi jezika održavaju se u 23 države Europe. Tečajeve ne mogu pohađati
studenti koji studiraju jezik države u koju odlaze.
EILC je moguće pohađati samo u zemlji gdje će student ostvariti Erasmus studijski boravak ili stručnu
praksu. U 2012./2013.g. studenti iz Republike Hrvatske mogu ići na Erasmus mobilnost samo u
zemlje EU. Hrvatski studenti ne mogu pohađati EILC tečajeve u Islandu, Lihtenšajnu, Švicarskoj,
Turskoj i Makedonij.
EILC tečajevi mogu se pohađati u spomenutim državama:
Belgija (nizozemski u flamanskoj zajednici), Bugarska (bugarski), Cipar (grčki), Češka (češki), Danska
(danski), Estonija (estonski), Finska (finski i švedski), Grčka (grčki), Italija (talijanski), Latvija (latvijski) ,
Litva (litvanski), Mađarska (mađarski), Malta (malteški), Nizozemska (nizozemski), Poljska (poljski),
Portugal (portugalski), Rumunjska (rumunjski), Slovačka (slovački) , Slovenija (slovenski) , Španjolska
(katalonski, valencijski, baskijski i galješki) i Švedska (švedski).
Link Europske Komisije s popisom institucija koji u 2012-13 organiziraju EILC tečajeve je:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc1011_en.htm
Studenti moraju samostalno odabrati institucije i tečajeve (3 izbora) na koje se žele prijaviti.
Institucija na kojoj se održava tečaj ne mora biti ista institucija (isto sveučilište) na kojoj će
student/ica kasnije boraviti na studijskom boravku ali mora biti u istoj stranoj zemlji (samo nekoliko
institucija u pojedinoj državi mogu biti organizatori EILC tečajeva).
Odabrani studenti koji primaju financijsku potporu, za pohađanje Erasmus intenzivnih tečajeva u
ak.god. 2012./13. mogu primiti i posebna financijska sredstva za 1 mjesec dodatnog razdoblja
boravka u kojem pohađaju tečaj.
Postupak prijave (prijava je samo u elektroničkom obliku)
Isključivo studenti koji su odabrani i nominirani za Erasmus studijski boravak za zimski ili ljetni
semestar mogu se prijaviti Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u elektroničkom obliku (emailom) isključivo na službenom prijavnom obrascu
Prijava ne znači da ste automatski izabrani. Sveučilište u Zagrebu će prijave studenata poslati
ustanovi u inozemstvo koja vrši konačni odabir i o tome obavještava studenta i Ured. Ako se prijavi
više od 20 studenata ustanove organizatori vrše odabir na način da se nastoji uvrstiti što veći broj
zemalja i studenti s različitih fakulteta.

E-mail adresa za prijavu: erasmus-student-sms@unizg.hr
Student obavezno naznačuje u predmetu e-maila: „EILC prijava - Ime i prezime“.
Rok za EILC prijavu Uredu za međunarodnu suradnju je zaključno:
- za studente zimskog semestra = 20. svibnja 2012.
- za studente ljetnog semestra = 15. listopada 2012.
Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućem obrascu ili prijave koje stignu nakon roka neće se
razmatrati !

