Ured za međunarodnu suradnju
Drugi rezultati Erasmus SMS natječaja, 21. svibnja 2012.
Klasa: 605-01-12-22/1
Urbroj: 380-153/068-12-3
Datum: 21. svibnja 2012.

DRUGI REZULTATI natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS za STUDENTE - studijski boravak
- za ak. godinu 2012./13.
Temeljem Odluke Agencije za mobilnost i programe EU o dodjeli financijske potpore za Erasmus
aktivnost Individualna mobilnost i prihvaćen projekt 2012-1-HR1-ERA02-01981 te odobrenja za
financijsku potporu (Klasa: 605-09/12-02/6, Ur. broj: 251-359-02/02/12/2, Zagreb, 15.05.2012.),
Sveučilište u Zagrebu objavljuje druge rezultate Erasmus Natječaja za studente.
Drugi rezultati nalaze se u priloženoj tablici, a financijska potpora odobrena je za ukupno 520
studenata (u odnosu na prve rezultate, odobreno je 133 studenta više). Drugi rezultati, uz nove
stipendirane studente, uključuju i pomak rang liste u skladu s dosadašnjim prijavljenim odustancima
studenata. Oni studenti kojima je odobrena financijska potpora, u tablici su označeni plavom bojom i
za njih se automatski smatra da prihvaćaju stipendiju i odlazak na mobilnost. U slučaju odustanka
studenta mjesto se dodjeljuje sljedećem studentu na rang listi.
Na temelju drugih rezultata Natječaja studente koji su odabrani za financijsku potporu za
zimski/ljetni semestar Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta nominirat će na ciljno sveučilište
(uz zamolbu da se nominacija i prijava prihvati i u slučaju da je rok za zimski semestar protekao), a
kopiju e-mail nominacije student će primiti na svoju e-mail adresu. Nakon toga studenti koji su
nominirani trebaju se prijaviti na ciljno sveučilište s cjelokupnom dokumentacijom i u roku u kojem to
ciljno sveučilište traži (studenti nominirani za zimski semestar – žurno).
Studenti koji u drugim rezultatima natječaja nisu dobili financijsku potporu, ali su odabrani za ljetni
semestar od strane svojih fakultetskih povjerenstava, imaju mogućnost:
1. studenti mogu otići na razmjenu kao tzv. zero-grant studenti. To znači da student ima ista prava
kao i Erasmus student, ali ne dobija financijsku potporu. Studenti koji žele otići u tom svojstvu trebaju
kontaktirati svoga ECTS koordinatora te ispuniti i Uredu za međ. suradnju Sveučilišta dostaviti
službeni obrazac da bi na vrijeme bili nominirani i prijavu poslali stranom sveučilištu. Rok: za ljetni
semestar do 1. kolovoza 2012.
Za druge rezultate natječaja važeće su iste upute i pravila kao i za prve rezultate kako slijedi.
Sveučilište u Zagrebu svim studentima kojima je odobrena financijska potpora za studijski boravak
odobrava jednak iznos stipendije, 400 eura mjesečno, iz sredstava koja osigurava Agencija za
mobilnost i programe EU. Napominjemo da financijska potpora pokriva samo dio životnih troškova na
inozemnom sveučilištu.
Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore zbog mogućih
povećanih troškova kod realizacije mobilnosti. Molimo da se ti studenti jave Uredu za međunarodnu
suradnju Sveučilišta koordinatorima za odlazne studente Maji Grđan, odnosno Katarini Vukušić.
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Samo za određene strane zemlje studenti slabijega imovinskoga stanja koji su odabrani i
odobrena im je financijska potpora za razmjenu mogu se prijaviti na poseban natječaj za dodjelu
dodatne financijske potpore iz sredstava Sveučilišta. Detalji i uvjeti prijave su objavljeni na mrežnim
stranicama Ureda za međunarodnu suradnju.
Prijave za EILC – Erasmus intenzivni tečaj jezika: isključivo odabrani i nominirani studenti mogu se
prijaviti i za intenzivni tečaj stranoga jezika koji mogu ostvariti mjesec dana prije studijskoga
boravka. Tečajevi se održavaju za manje poznate jezike (ne odobravaju se za engleski, francuski,
njemački i standardni španjolski jezik) i dolaze u obzir samo početni i srednji tečaj jezika. Studenti
koji studiraju i čiji je glavni predmet istraživanja određeni strani jezik nemaju pravo sudjelovanja na
EILC tečaju toga jezika. Obrazac za prijavu i detaljne upute o rokovima i prijavama su objavljeni uz
rezultate natječaja.
Odustanak studenta od mobilnosti je moguć, no isključivo ako student odustane odmah ili u kratkom
roku od objave rezultata Natječaja. Student mora javiti svoj odustanak najkasnije do 22. svibnja
2012. za zimski semestar (produžen rok), odnosno do 1. kolovoza 2012. za ljetni semestar.
U slučaju da student odustane obavezno je dostaviti vlastoručno potpisanu izjavu na službenom
obrascu u Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta (obrazac možete pronaći na mrežnoj stranici).
Važno!: Studenti koji odustanu od mobilnosti nakon navedenog roka neće se moći prijaviti za
Erasmus mobilnost studijski boravak ni stručnu praksu sljedeće dvije akademske godine (iznimka: uz
obrazloženje s odgovarajućom zdravstvenom dokumentacijom).
Studijski boravak i polaganje ispita na stranom sveučilištu
Na stranom sveučilištu, studenti su dužni izaći na ispit iz svih predmeta koje su upisali u Ugovoru o
učenju (Learning Agreement) te isto mora biti navedeno u službenom prijepisu ocjena stranoga
sveučilišta. U slučaju da student ostvari manje od 15 ECTS-a po semestru ili proporcionalno boravku
manje, Sveučilište može studentu uskratiti isplatu zadnje rate stipendije ili tražiti povrat dijela
isplaćene stipendije.
Upute za studente
Molimo da svi studenti vrlo pažljivo prouče priložene Upute za odabrane studente.
Za studente koji su odabrani i nominirani za zimski semestar Ured za međunarodnu suradnju
organizira i poziva studente na INFO dan u petak 1. 6. 2012. u 13:30 sati u Auli Rektorata Sveučilišta,
Trg maršala Tita 14. Na info danu studenti će saznati daljnje korake i postupak te će moći postavljati
pitanja.
Za studente koji su odabrani i nominirani za ljetni semestar Ured za međunarodnu suradnju
organizirat će INFO dan početkom listopada 2012.
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Molimo da se za dodatna pitanja studenti obrate fakultetskom Uredu za međunarodnu suradnju ili
ECTS koordinatoru na svom fakultetu, odnosno akademiji.
U slučaju iznimnih pitanja koja nisu objašnjena u rezultatima natječaja, uputama za studente ili na
mrežnoj stranici Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta, možete se obratiti sveučilišnim
koordinatorima za odlazne studente Maji Grđan i Katarini Vukušić telefonom, e-mailom ili osobno u
uredovno vrijeme u Zvonimirovoj 8.

PRILOZI (objavljeni na mrežnoj stranici uz tekst rezultata natječaja)






DRUGI REZULTATI natječaja 21.05.2012._ pomak rang liste i novi stipendirani studenti
PRVI REZULTATI natječaja 28.3.2012.
Upute studentima odabranima za studentsku razmjenu ak. god. 2012./13.
Ugovor o učenju (Learning Agreement) 2012./13.
Potvrda o odlasku i dolasku na strano sveučilište ak.god. 2012./13.




Intenzivni tečajevi jezika (EILC) - Pravila i upute za prijavu 2012.
Prijavni obrazac za intenzivni tečaj jezika (EILC)

Čestitamo studentima koji su odabrani za mobilnost, čeka vas nezaboravna avantura i vrijedno
iskustvo !

Ured za međunarodnu suradnju
Sveučilište u Zagrebu
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