Upute za odlazne studente
Erasmus+ mobilnost studenata

Pripremila: Nikolina Potrebica

Prijava na inozemno sveučilište
• Prijava obično uključuje:
Prijavni obrazac
Learning agreement
Prijepis ocjena
• Kao i druge popratne dokumente ovisno o
sveučilištu na koje se student prijavljuje
• Rokovi za prijavu su različiti od sveučilišta do
sveučilišta, ali na većini je do 15.6. za zimski
semestar i 15.11. za ljetni.

Prihvatno pismo/Acceptance letter
• Nakon slanja prijave na inozemno sveučilište student
dobiva Acceptance letter – u pravilu u roku od 2
tjedna od slanja prijave
• U slučaju nedobivanja ovakve potvrdu kontaktirajte ured
za međunarodnu suradnju inozemnog sveučilišta i
zatražite ovu potvrdu
• Na potvrdi mora biti naveden period Vaše mobilnosti –
ukoliko nije naveden period zatražite inozemno
sveučilište da Vam u mailu napišu kad morate doći i do
kada traje semestar (na temelju navedenog perioda
ćemo izračunati vašu financijsku potporu)

Ugovor o financijskoj potpori
• Ugovorom su definirana prava i obaveze studenta za
vrijeme mobilnosti, kao i iznos financijske potpore na
koju student/ica ostvaruje pravo sukladno broju mjeseci
koje će provesti na inozemnom sveučilištu
• Ugovor se potpisuje prije odlaska studenta/ice u
inozemstvo
• Ugovor potpisuje Rektorica Sveučilišta i student/ica

Dužina boravka
Aktivnost

Najkraće trajanje

Najduže trajanje

Studijski boravak

3 mjeseca

12 mjeseci

Stručna praksa

2 mjeseca

12 mjeseci

Kako izračunati financijsku potporu za studente u
mjesecima ukoliko je mobilnost npr. trajala 3 mjeseca i
10 dana?
1 mjesec mobilnosti odnosi se na razdoblje od 30 dana.
Razdoblje mobilnosti u trajanju od primjerice 3 mjeseca i 10
dana smatra se mobilnošću od 100 dana (3 mjeseca x 30
dana + 10 dana = 100 dana).
Financijska potpora računa se proporcionalno broju dana
mobilnosti. Ako je npr. Iznos mjesečne financijske potpore
410 EUR, a student je proveo na mobilnosti 100 dana,
student ima pravo na 1.366,66 EUR (410x100/30).

Ugovor o učenju ili Learning
agreement
• Prije odlaska upisati minimalno 20 ECTS-a u dogovoru
s pročelnikom (na Komunikologiji u dogovoru s prof.
M. Brautovićem, - ECTS koordinatorom)
• Ugovor potpisuju 3 strane (student, matično sveučilište
i strano sveučilište)
• Strano sveučilište potpisom potvrđuje da će omogućiti
studentu pohađanje navedenih predmeta
• Matično sveučilište potpisom potvrđuje da će priznati
studentu navedene položene predmete
• Naknadno se može promijeniti, ALI uz suglasnost svih
triju strana i u roku od 30 dana od dolaska na strano
sveučilište!

Ugovor o učenju ili Learning
agreement
• Službi za međunarodnu suradnju
potrebno je dostaviti kopiju Ugovora o
učenju potpisanu sa sve tri strane, isto
vrijedi i za Promjene na Ugovoru o
učenju! Ukoliko po završetku mobilnosti
utvrdimo da niste dostavili isti uskratit će
Vam se isplata preostalih sredstava!

Prije odlaska
• Privremeno suspendirana prava na
subvencioniranu prehranu i smještaj
• Po povratku se prava ponovo aktiviraju
Zdravstveno osiguranje

• Kopiju Europske zdravstvene iskaznice dostaviti
u Službu za međunarodnu suradnju – zahtjev za
izdavanje iste predaje se na HZZO

Za vrijeme boravka – VAŽNO!
•

Dokumenti koje je potrebno dostaviti Službi za
međunarodnu suradnju u roku od 15 dana od dolaska:
1. Learning Agreement –potpisan + pečatiran - ako je
nedostajao potpis (pečat)
2. Potpisanu i pečatiranu Potvrdu o dolasku na inozemno
sveučilište – obrazac će vam biti poslan e-mailom
•
U roku od 30 dana:
3. Promjene Learning Agreementa – ako postoje

Povratak – VAŽNO!
• Službi za međunarodnu suradnju Sveučilišta
dostaviti u roku od 30 dana od povratka:

1. Izjavu o odlasku sa stranog sveučilišta
(Confirmation of departure)
2. Prijepis ocjena (kolegija odslušanih/položenih) /
Potvrdu o završnom radu – poželjno u originalu
(tražiti i posebno objašnjenje ocjena i bodova zbog
lakšeg priznavanja na matičnom sveučilištu)
3. Popuniti online upitnik koji će Vam biti poslana na
Vašu email adresu na zadnji dan Vašeg
ugovorenog boravka

Na kraju
• Za sva pitanja, nedoumice, probleme… možete se
obratiti na mail nikolina.potrebica@unidu.hr
• Po dolasku na strano sveučilište pošaljite nam e-mail
s točnim datumom dolaska, ali i prvim dojmovima 
• Prije povratka doma pošaljite nam e-mail s točnim
datumom povratka
SRETNO!

