ERASMUS INTENZIVNI JEZIČNI TEČAJEVI (ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE = EILC)
AKADEMSKA GODINA 2013./2014.

Svrha
EILC tečajevi namijenjeni su isključivo odabranim i nominiranim Erasmus studentima koji odlaze na
mobilnost (studijski boravak/stručnu praksu) u države u kojima se govore manje poznati jezici (u tu
se kategoriju ne ubrajaju engleski, njemački, standardni španjolski i francuski) i isključivo za početne i
srednje stupnjeve jezika.
Studenti Sveučilišta u Zagrebu EILC tečajeve mogu se pohađati u sljedećim državama: Belgija
(flamanski), Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Latvija,
Litva, Malta, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska
(baskijski, katalonski, galicijski, valencijski), Švedska, Švicarska i Turska.
EILC je moguće pohađati samo u zemlji u kojoj će student ostvariti Erasmus studijski boravak ili
stručnu praksu u akademskoj godini 2013./14.
Link Europske Komisije s popisom institucija koji u 2013-14 organiziraju EILC tečajeve je:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc1011_en.htm#lith

Trajanje
Erasmus intenzivni jezični tečajevi održavaju se u pravilu mjesec dana prije mobilnosti. Vrijeme
održavanja je između lipnja i rujna 2013. odnosno siječanj ili veljača 2014.
Studenti s tečajem u pravilu započinju prije samog početka mobilnosti studija/prakse kako bi stekli
jezične kompetencije potrebne za snalaženje u stranoj državi. Erasmus intenzivni jezični tečajevi
mogu trajati od 2 do 6 tjedana uz uvjet da je održano najmanje 60 sati nastave.

Financiranje
Studenti koji odlaze na Erasmus intenzivni jezični tečaj mogu dobiti dodatnu financijsku potporu.
Studenti koji studiraju službeni jezik države u kojoj se održava tečaj jezika ne mogu dobiti financijsku
potporu za sudjelovanje na Erasmus intenzivnom jezičnom tečaju.
Ukupni iznos za sudjelovanje na Erasmus intenzivnom jezičnom tečaju određuje se na način da se
mjesečni iznos financijske potpore podijeli s 30 te pomnoži s trajanjem tečaja u danima. Student
mora priložiti dokaz o datumu početka i završetka tečaja jezika. Ukoliko se tečaj održava istovremeno
sa studijskim boravkom/stručnom praksom, dotični student nema pravo na dodatnu financijsku
potporu u svrhu pohađanja Erasmus intenzivnog jezičnog tečaja, osim u iznimnom slučaju kad, na
primjer, postoje dodatni troškovi povezani sa sudjelovanjem u EILC-u.

Studentima se ne smije naplatiti naknada za sudjelovanje na Erasmus intenzivnom jezičnom tečaju.
Napomena: Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC) razlikuju se od drugih intenzivnih tečajeva jezika
koje organiziraju pojedina strana sveučilišta. Za sve ostale vrste intenzivnih jezičnih tečajeva strano
sveučilište ima pravo naplatiti naknadu.

Postupak prijave i odabira
Isključivo studenti koji su odabrani i nominirani za Erasmus studijski boravak/stručnu praksu za
zimski ili ljetni semestar u akademskoj godini 2013./14. mogu se prijaviti Uredu za međunarodnu
suradnju Sveučilišta u Zagrebu u elektroničkom obliku (putem e-maila) isključivo na službenom
prijavnom obrascu.
Studenti samostalno biraju institucije i tečajeve (do 2 izbora) na koje se žele prijaviti. Institucija na
kojoj se održava tečaj ne mora biti ista institucija na kojoj će student/ica kasnije boraviti na
studijskom boravku/stručnoj praksi, ali mora biti u istoj zemlji.
Sveučilište u Zagrebu prijave šalje inozemnoj instituciji koja vrši konačni odabir i o tome obavještava
studenta i Sveučilište.
E-mail adresa za prijavu Erasmus studenata u svrhu studijskog boravka:
-

erasmus-student-sms@unizg.hr – Maja Grđan - studenti s prezimenima od A-M
erasmus-outgoing@unizg.hr – Ivana Veldić - studenti s prezimenima od N-Ž

E-mail adresa za prijavu Erasmus studenata u svrhu stručne prakse: placement@unizg.hr, Ružica
Bruvo
Student obavezno naznačuje u predmetu e-maila: „EILC prijava - Ime i prezime“.
Rok za EILC prijavu Sveučilištu u Zagrebu je zaključno s:
-

20. svibnja 2013. za studente zimskog semestra
15. listopada 2013. za studente ljetnog semestra

Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućem obrascu ili prijave pristigle nakon roka neće se
uzeti u razmatranje!

