
  Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta 
         U Zagrebu, 25.01.2018. 

 

Studentske obveze, preklapanje natječaja, Erasmus+ natječaj za studijski boravak – 
PREPORUKE ZA SASTAVNICE: 

- Studenti koji se u trenutku prijave na ovaj Natječaj nalaze na mobilnosti ljetnog semestra 
ak.god. 2017./18. SMS ili SMP (praksa) u pravilu ne bi trebali prijavljivati novu mobilnost 
odmah u zimskom semestru sljedeće akademske godine zbog nekompatibilnosti rokova 
vezano za obje mobilnosti. Student koji se vraća s prve mobilnosti tijekom 
srpnja/kolovoza/rujna mora prvo završiti tu mobilnost i ispuniti sve obveze. Ne može 
započeti ispunjavanje obveza za novu mobilnost dok to nije rješeno. Potpisivanje ugovora za 
zimski semestar sljedeće ak.godine odvija se u srpnju ali samo uz uvjet da su do tada sve 
obveze iz prethodne mobilnosti izvršene. 

- Ako student planira za vrijeme priprema za mobilnost otići iz Hrvatske: studij ili rad u 
inozemstvu treba predvidjeti da je obveza studenta dostava potpune dokumentacije i 
vlastoručni potpis ugovora o stipendiranju prije odlaska na mobilnost (umjesto studenta 
ugovor ne može potpisati druga osoba niti se može opunomoćiti roditelja da potpiše ugovor). 
Ako student stigne u Hrvatsku nekoliko dana prije odlaska na mobilnost neće moći ispuniti 
obveze niti će mu stipendija biti isplaćena na vrijeme. Iako Sveučilište maksimalno pokušava 
izaći u susret studentima, nažalost individualni termini izvan rasporeda za svakog studenta 
nisu mogući jer središnji Ured administrira studente 34 sastavnice. 

- Planiranje trajanja mobilnosti: 

Trimestri na stranim institucijama: potrebno je revidirati te sporazume ili staviti napomene 
studentima za drugi broj mjeseci mobilnosti jer studenti kod nekih institucija opetovano 
prijavljuju krivi broj mjeseci, koji se odobrava i financira, pa kasnije traže skraćivanje ili 
produžetke ako im broj mjeseci nije kompatibilan s obvezama.  

Semestri: studenti prijavljuju broj mjeseci koji je propisan Erasmus+ međuinstitucijskim 
sporazumom s inozemnim sveučilištem ali mogu prijaviti i manji broj mjeseci ako semestar 
traje kraće (uključujući i obvezu polaganja ispita), sve uz primjenu ograničenja ukupnog 
trajanja mobilnosti. Primjer: većina sporazuma koja predviđa 6 mjeseci mobilnosti nije realno 
trajanje semestra, semestri (uključujući ispitne rokove) obično traju 4,5 do 5 mjeseci. Točnom 
provjerom trajanja semestra i točnom prijavom broja potrebnih mjeseci za mobilnost 
povećati će se dostupan broj mjeseci za financiranje i dostupan broj mjesta (npr. ako 6 
studenata prijavi 6 mjeseci umjesto potrebnih 5, 1 student manje će biti financiran).  

- Radni jezik stranog sveučilišta: molimo da studenti posebno provjere mogućnost slušanja 
kolegija na engleskom jeziku i to za dovoljan broj ECTS-a min.25 – iako sporazum možda 
navodi da je radni jezik engleski, to se može iz godine u godinu promijeniti te je ključno da 
informacija bude svježa za svaku godinu. Mogu pomoći i iskustva prijašnjih studenata. 

- Bilo bi dobro kada bi sastavnice savjetovale studente o prošlim iskustvima studenata sa 
stranim institucijama ako je bilo problema ili su neke institucije posebno dobra iskustva: npr. 
loša komunikacija sa stranim sveučilištem, nedovoljno kolegija, nepostojanje kolegija na 
engleskom ili odlična komunikacija, preporuke, odlični profesori I sl. 

- Ključno je i savjetovati studente o ozbiljnosti prethodnog istraživanja svih aspekata 
mobilnosti uključujući financije i ozbiljnosti prijava. Broj odustanaka studenata od mobilnosti 
i dalje raste te bi za 2017 mogao premašiti 20%.  Rastući trend su odustanci nakon roka ili 
usred mobilnosti u obliku povratka u kratkom roku ili skraćivanja mobilnosti iako je 
dodjeljena financijska potpora za sve mjesece mobilnosti.  

Navedene situacije jako otežavaju provedbu projekta, ugrožavaju kvalitetu studentove mobilnosti, a i 
dovode do neiskoristivog viška sredstava (prekasno u projektu).  Veći broj mjesta možemo ostvariti 
samo ako postignemo višu razinu kvalitete te i na vrijeme smanjimo rastući broj odustanaka.  


