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Ur. br: 659/21 
 
 

Sveučilište u Dubrovniku  
dana 2. lipnja 2021. raspisuje 

NATJEČAJ  
 

za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus+ programa 
Ključne aktivnosti 1 (KA107, mobilnost s partnerskim zemljama – Regija PI – Industrijalizirana Amerika -

SAD) 
 
 

OPĆI DIO 
 
Na temelju sklopljenog Erasmus+ bilateralnog ugovora s inozemnom visokoobrazovnom institucijom De 
Paul University, SAD i dodijeljene  Erasmus + povelje za visoko obrazovanje za razdoblje 2014.- 2020. 
(„Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ br: 256892-EPP-1-2014-HR-EPPKA3-ECHE,  Sveučilište u 
Dubrovniku raspisuje Natječaj za odabir studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za studijski 
boravak na spomenutoj visokoškolskoj ustanovi. 
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI 
 
S obzirom na ugovorena područja suradnje u međuinstitucionalnom bilateralnom ugovoru (Political 
Sciences and Civics, Social Sciences, Journalism and Information), na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i 
izvanredni studenti Odjela za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku.  Studenti preddiplomskih studija 
moraju biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija u trenutku odlaska na mobilnost.  

Izvanredni studenti mogu ostvariti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti na 
inozemnom sveučilištu pohađaju redoviti studij u punom vremenu.  

Erasmus+ studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama, ali se od 
njih može zatražiti naknada za usluge koje se naplaćuju i matičnim studentima (fotokopiranje, osiguranje i 
sl.). Studenti ostaju upisani na matičnom odjelu Sveučilišta u Dubrovniku tijekom cijelog trajanja studentske 
razmjene, što znači da ne  smiju završiti svoj studij tijekom trajanja razmjene.  Ako se nalaze u kategoriji 
studenata koji imaju obavezu participacije u troškovima studija, za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su 
nastaviti plaćati participaciju. 

VAŽEĆE RAZDOBLJE MOBILNOSTI 

Najkraće trajanje studentske mobilnosti je 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Mobilnost mora biti realizirana 
u razdoblju do 31. srpnja 2023. 

Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu studija 
(preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više puta - važno 
je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija. U zbroj mjeseci ulazi i mobilnost studijskog 
boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS+6 mj. SMP=12 mjeseci. 

Erasmus mobilnost u okviru LLP programa računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija. Ako je student već 
dosegao granicu za jednu razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne 
prakse na drugoj razini studija. Ograničenje  ukupnog trajanja  mobilnosti  se primjenjuje i na studente koji 
ostvaruju mobilnost u statusu zero -grant studenta. 
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FINANCIJSKA POTPORA - GRANT 

Sukladno Smjernicama Agencije za mobilnost i programe EU mjesečna financijska potpora iznosi 700,00 
Eura, a iznos za putne troškove iznosi 1.500,00 Eura (paušalni iznos).  
 
Putni troškovi dodjeljuju se na temelju udaljenosti do odredišta mobilnosti (vidjeti dokument pod nazivom 
Erasmus+ : Visoko obrazovanje - Iznosi financijske potpore na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i 
programe EU izraženi u paušalnom iznosu:  
http://mobilnost.hr/cms_files/2017/06/1496757675_hr-2017-ka107--ii-1-4-and-ii-2-4----applicable-rates--
annex-iv.pdf). 
 
Udaljenost u kilometrima računa se pomoću kalkulatora objavljenog na stranicama Europske komisije: 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.  
 
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove života koje bi 
student imao i tijekom studija na matičnom sveučilištu, te stoga pokriva samo dio životnih troškova  pa 
student treba osigurati eventualnu razliku iz vlastitih sredstava. Studenti su dužni informirati se o 
troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj.  
 
Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji je odredila Agencija za 
mobilnost i programe EU. Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Dubrovniku dodijeliti za mobilnost 
studenata ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti financijskih sredstava. 
 
Studenti s invaliditetom ostvaruju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. 
Uz prijavu potrebno je priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.  

Dvostruko financiranje: Financijsku potporu ne mogu ostvariti studenti čiji se boravak u inozemstvu 
paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije se ne smatraju dvostrukim 
financiranjem.  

Zero – grant studenti – studenti koji se prijave na  Natječaj i udovoljavaju svim uvjetima, a ne uđu u krug 
stipendiranih studenata, mogu ići na mobilnost o vlastitom trošku uz status Erasmus+ studenta. 

OSIGURANJE 

Student je dužan sklopiti policu zdravstvenog osiguranja za cijelo razdoblje mobilnosti. 

Student  je dužan osobno regulirati pitanje zdravstvenog osiguranja za vrijeme boravka u inozemstvu. 

PRIJAVA NA NATJEČAJ 

Studenti koji se prijavljuju na Natječaj trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

1. Prijavni obrazac  (Obrazac 1) ili Prijavni obrazac za studente s invalidetom (Obrazac 1a); 
2. Životopis (European CV format); 
3. Pismo motivacije na engleskom  jeziku (Obrazac 2); 
4. Prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima ovjeren u (Studentskoj službi/Tajništvu odjela); 
5. Dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi nastava (radni jezik mobilnosti za koju se student 

prijavljuje). Uvjet minimalno B2 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru za 
jezike;1 

                                                 
1 Studenti koji ne posjeduju odgovarajuću potvrdu razine znanja engleskog jezika, testirat će se putem Aptis aplikacije u prostorijama sveučilišta. Svi 

studenti koji se prijavljuju na Natječaj dužni su pristupiti testiranju. 

http://mobilnost.hr/cms_files/2017/06/1496757675_hr-2017-ka107--ii-1-4-and-ii-2-4----applicable-rates--annex-iv.pdf
http://mobilnost.hr/cms_files/2017/06/1496757675_hr-2017-ka107--ii-1-4-and-ii-2-4----applicable-rates--annex-iv.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm


 

3 

 

6. Za studente s invaliditetom - uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj 
invaliditeta; 

7. Pisana potvrda o ispunjenju uvjeta dodatnih kriterija natječaja (ukoliko je primjenjivo). 

Svu gore navedenu dokumentaciju donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu: 

Sveučilište u Dubrovniku 
Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte 
Branitelja Dubrovnika 41, 20 000 Dubrovnik 
 
uz napomenu „za Natječaj za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ programa (KA107 aktivnost – 
mobilnost s partnerskim zemljama – SAD)“.  
 
Rok za prijavu:  10. lipnja 2021.2 

Prijave koje su nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka (u obzir će se uzeti datum na 
poštanskom pečatu) neće biti razmatrane. 

POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA 

Odabir kandidata izvršit će povjerenstvo koje je imenovao rektor Sveučilišta u Dubrovniku. Osnovni kriteriji 
za odabir kandidata su: 

- dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija, 
- prioritet studentima koji još nisu odlazili na mobilnost tijekom studija, 
- pismo motivacije na engleskom jeziku, 
- akademski uspjeh (težinski prosjek ocjena)3 
- znanje jezika na kojem će se održavati nastava. 

 
Dodatni kriteriji Natječaja: 
 

- aktivno sudjelovanje u programima/projektima međunarodne suradnje, posebice s institucijama iz 
zemlje primateljice (SAD),  

- aktivno sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima, osobito onima u području studija zemlje 
primateljice (masovni mediji, javnost i demokracija),  

- iskustvo rada u masovnim medijima (posebice elektroničkim). 
 

 

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u Dubrovniku (www.unidu.hr) 
najkasnije 15 dana nakon završetka Natječaja. O rezultatima Natječaja svi kandidati će biti obaviješteni 
elektronskom poštom. 

PRIJE, TIJEKOM I NAKON NATJEČAJA 

Svi studenti koji žele otići na razmjenu, dužni su proučiti i u dogovoru s pročelnikom odjela/voditeljem 
studija usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta te izabrati kolegije koje bi mogli 
slušati i polagati u inozemstvu.  
 
 

                                                 
2 Ukoliko se prijave šalju poštom datum na pošiljci mora biti najkasnije 10. lipnja 2021., a ukoliko se prijave donose osobno Služba za međunarodne 
odnose i istr. projekte zaprimat će ih najkasnije do 15.30 sati na spomenuti datum. 
3 Težinski prosjek ocjena zaokružen na dvije decimale.  

http://www.unidu.hr/
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Prije odlaska na mobilnost, a na temelju navedenog, s odabranim studentima se sklapa Ugovor o učenju 
(Learning agreement), u kojem će biti naveden popis kolegija koje će student pohađati na inozemnoj  
ustanovi uz pripadajući broj ECTS bodova. Sklapanjem ovog ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova 
stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu, kao i razdoblje provedeno na inozemnoj instituciji. 
 
POSTUPAK ŽALBE 
 
Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za odabir kandidata u roku od 8 
dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Sveučilišta. Žalba se podnosi u pisanom obliku 
preporučenom poštom ili osobno službi protokola Sveučilišta na adresi: Branitelja Dubrovnika 29, 20 000 
Dubrovnik. 
 
ZAVRŠNE NAPOMENE 
 
Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi te da se njihovi osobni podaci 
koriste u svrhu provedbe natječaja.  
 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose jednako i na 
muški i na ženski spol. 
 

Sveučilište u Dubrovniku zadržava pravo izmjena i nadopuna Natječaja. Eventualne izmjene i nadopune 
natječaja bit će objavljene na službenim mrežnim(web) stranicama Sveučilišta. 
 
KONTAKT 
 

Za sve dodatne informacije obratite se Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte:  
 
Sandra Memunić, voditeljica Službe  
sandra.memunic@unidu.hr  
Tel: 446 041 

mailto:sandra.memunic@unidu.hr

