POSTUPAK ŽALBE Erasmus+ natječaji za studente (objavljen u Rezultatima natječaja)
Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta/akademije u roku
od 8 dana od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u
pisanom obliku na adresu fakulteta/akademije preporučenom poštom. O žalbi odlučuje Povjerenstvo
fakulteta/akademije. U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti
poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. Protiv odluke o prijavi za slabiji
socioekonomski status žalbe se podnose na isti način.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je
nepravilna dokumentacija, student je poslao više prijava ili je prijavio pogrešnu stranu instituciju i sl.,
prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.

Upute za sastavnice u slučaju žalbe studenta:
Fakultet /Akademija treba odlučiti i obavijestiti svoje studente točno na koje tijelo (Povjerenstvo)/
Ured
student na određenoj sastavnici podnosi žalbu (o žalbi odlučuje Povjerenstvo
fakulteta/akademije).
Obratiti pažnju na rok! (poštanski žig).
Odluka i odgovor sastavnice na žalbu – predložen postupak (molimo prije postupanja obavezno
savjetovati Pravnu službu svoje sastavnice):
a) ako je žalba predana nakon roka ili ne ispunjava formalne uvjete žalbe – sastavnica donosi
odluku o odbijanju žalbe i pisano obaviještava studenta;
b) ako je žalba neosnovana - sastavnica donosi odluku o odbijanju žalbe i pisano obaviještava
studenta (npr. ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja: automatski odbijena
prijava, itd. vidjeti pojašnjenje gore u tekstu i savjetovati se s pravnom službom sastavnice);
Ako se sastavnica prethodno žalila Sveučilištu u ime studenta po istom predmetu a student se
ponovo žali, fakultet mora poštivati odluku Sveučilišta i sukladno sastavnica odgovara na žalbu.
Izdvojeno: žalba studenta vezana isključivo za slabiji sociostatus: fakultet žalbu provjerava te:
a) odbacuje kao neosnovanu i pisano obaviještava studenta (ako osnovna prijava na Natječaj ne
zadovoljava uvjete ili je student u Rezultatima odbijen = prijava za sociostatus se ne razmatra
te time ni žalba na prijavu za socio status);
b) sastavnica ne odgovara već žalbu proslijeđuje Sveučilištu:
- ako je student odabran ili rezerva, predao pravilnu prijavu za socio status i naznačen u
rang listi sastavnice sa „Da“, ali je Sveučilište provjerom dokumentacije donijelo odluku
da prijava za socio status ne zadovoljava uvjete Natječaja;
žalba se dostavlja Sveučilištu u roku od 8 dana od datuma primitka na sastavnici u pisarnicu
Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, s naznakom „Ured za međunarodnu suradnju,
„Erasmus+ žalba socio status 2015/16“.

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta
U Zagrebu, 28.04.2015.
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