Ured za međunarodnu suradnju
PRAVILA i POSTUPAK - POVRAT DODIJELJENE/ISPLAĆENE FINANCIJSKE POTPORE/STIPENDIJE
Financijska potpora studentima koji odlaze na studijski boravak ili stručnu praksu

Student koji je odabran i odobrena mu je međunarodna mobilnost na stranom sveučilištu u
programu Erasmus ili drugom programu mobilnosti „odlazni student“ Sveučilišta u Zagrebu (studijski
boravak i stručna praksa) ima prava, ali i obveze koje su definirane Natječajem, Sveučilišnim
Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti, Ugovorom o financiranju/stipendiranju koji student
potpisuje sa Sveučilištem u Zagrebu, Ugovorom o učenju, te pravilima stranog sveučilišta koje
pohađa/institucije ili tvrtke na kojoj obavlja stručnu praksu.
Za slučaj povrede nekog prava studenta, temeljem čl. 56. st. 15. Statuta Sveučilišta svaki student ima
pravo pritužbe čelniku sastavnice ili Sveučilišta. Pritužba/žalba se podnosi prvo sastavnici Sveučilišta,
a tek nakon odluke sastavnice, student ima pravo podnijeti pritužbu/žalbu Sveučilištu.
Neizvršavanje obveza odlaznog studenta Sveučilišta koji ostvaruje međunarodnu mobilnost
Ako odlazni student za međunarodnu mobilnost prima stipendiju koju dodjeljuje/isplaćuje Sveučilište
u Zagrebu (u daljnjem tekstu “Sveučilište”) a ne izvrši svoje obveze određene natječajem, pravilima
programa mobilnosti, ugovorom o učenju, ugovorom o stručnoj praksi ugovorom o financiranju ili
institucionalnim sporazumom, Sveučilište odnosno Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta ima
pravo uskratiti studentu isplatu zadnje rate stipendije odnosno od studenta zatražiti povrat dijela ili
cjelokupnog iznosa isplaćene stipendije. To se posebno odnosi na slučaj (studijski boravak):
-

ako student u tijeku mobilnosti ostvari manje od 15 ECTS bodova po semestru (a za kraće
razdoblje mobilnosti razmjerno manje: 5 mjeseci 15 ETCS-a, 4 mjeseca 10 ECTS-a, 3 mjeseca
5 ECTS-a). Kao dokaz se prilaže prijepis ocjena institucije domaćina.

U slučaju povrata, u pravilu će Sveučilište od studenta tražiti povrat 1 mjesečne rate uplaćene
stipendije.
U iznimnim slučajevima:
-

ako student nakon završetka mobilnosti u zadanom roku ne dostavi svu potrebnu
dokumentaciju za ostvarenu mobilnost sukladno čl. 16. st. 5. Pravilnika o međunarodnoj
mobilnosti i pravilima programa mobilnosti,
Sveučilište uz zahtjev za naknadnom dostavom dokumentacije u novom roku može tražiti i
povrat 1 mjesečne rate uplaćene stipendije. Ako student ni u naknadnom roku ne dostavi
potrebnu dokumentaciju (iznimka Transcript of Records “Prijepis ocjena” ako ga određeno
strano sveučilište/ustanova studentima dostavlja nakon roka završetka programa
mobilnosti), Sveučilište od studenta može tražiti povrat dijela isplaćene stipendije (50% do
100%, izračun i povrat proporcionalan mjesečnim ratama stipendije).

-

ako student nije položio niti jedan ispit za vrijeme boravka na stranom sveučilištu, odnosno
nije odradio zadane zadatke na stručnoj praksi,
Sveučilište može tražiti povrat dijela isplaćene stipendije (50% do 100%, izračun i povrat
proporcionalan mjesečnim ratama stipendije). Kao dokaz se prilaže prijepis ocjena ili prijepis
rada institucije domaćina.

Ured za međunarodnu suradnju
PRAVILA i POSTUPAK - POVRAT DODIJELJENE/ISPLAĆENE FINANCIJSKE POTPORE/STIPENDIJE
Financijska potpora studentima koji odlaze na studijski boravak ili stručnu praksu

-

ako se ustanovi da student nije uopće pohađao ciljni studij/stručnu praksu na međunarodnoj
mobilnosti,
Sveučilište može tražiti povrat ukupnoga iznosa (100%) isplaćene stipendije. Kao dokaz se
prilaže prijepis ocjena ili drugo očitovanje institucije domaćina.

Odluka Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta o uskrati isplate dijela stipendije ili povratu
isplaćenih sredstava stipendije mora biti obrazložena i ta je odluka konačna. To znači da ne postoji
pravo žalbe na konačnu odluku Sveučilišta.

Zagreb, 21.03.2012.
Ured za međunarodnu suradnju
Prof. dr. sc. Ksenija Turković
Prorektor za međunarodnu suradnju
Sveučilište u Zagrebu

POSTUPAK za studenta:
Odluka o uskrati isplate ili povratu stipendije može se donijeti u svako vrijeme, i u vrijeme kada
međunarodna mobilnost još traje, čim se ostvari jedan od gore navedenih uvjeta.
Sveučilište odnosno Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta će o uskrati isplate ili povratu
stipendije obavijestiti studenta i odgovornog ECTS koordinatora sastavnice (e-mailom). Nakon
primljene obavijesti, Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta će na temelju postojeće
dokumentacije donijeti konačnu odluku.
Isključivo u slučaju vrlo iznimne i ozbiljne situacije (u pravilu uz dokaz zdravstvene dokumentacije)
student može u roku od 15 dana od dana kada je obavijest poslana dostaviti Uredu za međunarodnu
suradnju Sveučilišta dodatnu dokumentaciju ili kratko obrazloženje (max. 250 riječi) s razlogom zbog
kojeg je došlo do ostvarenja uvjeta za uskratu isplate ili povrat stipendije.
Kada dokumentacija bude dostavljena, ili u slučaju da student ne dostavi dodatnu dokumentaciju,
Sveučilište, odnosno Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta će na temelju postojeće
dokumentacije donijeti konačnu odluku. Konačna odluka u pisanom obliku bit će studentu
dostavljena e-mailom i poštom.
Na konačnu odluku Sveučilišta o uskrati isplate ili povratu stipendije student nema pravo žalbe.

