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NATJEČAJ 
za mobilnost studenata u svrhu obavljanja stručne prakse u okviru Programa 

Erasmus + Ključne aktivnosti 1 (KA103), 2021.g.,  
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OPĆI DIO  
 
Sveučilištu u Dubrovniku je 2014. godine dodijeljena Erasmus povelja za visoko obrazovanje 
za razdoblje 2014.- 2020. („Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ br: 256892-EPP-1-
2014-HR-EPPKA3-ECHE), čime je omogućeno sudjelovanje Sveučilišta u aktivnostima 
Erasmus+ programa za cijelo navedeno razdoblje. 
 
Na temelju dodijeljene „Erasmus povelje“ Sveučilište u Dubrovniku raspisuje Natječaj za odabir 
studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za obavljanje stručne prakse u inozemnim 
organizacijama/ustanovama koje se nalaze u državama članicama EU kao i u slijedećim 
državama: Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija, Turska i Srbija. 
 
Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog ili diplomskog 
studija Sveučilišta u Dubrovniku. 
 
Studenti koji će u narednim mjesecima završiti studij (diplomirati) također mogu otići na 
stručnu praksu, ali se moraju prijaviti na Natječaj i biti odabrani za mobilnost prije završetka 
studija - za vrijeme dok su još studenti Sveučilišta (tijekom zadnje studijske godine). Studenti 
koji su već završili studij NE mogu se prijaviti na ovaj Natječaj. Nakon odabira i potpisivanja 
dokumenta Learning Agreement for Traineeship, student može završiti studij (diplomirati) no 
stručna praksa mora biti realizirana i završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija, 
odnosno najkasnije do datuma završetka Erasmus+ KA103 projekta za 2020.g.  
 
Za vrijeme razdoblja mobilnosti studenti Sveučilišta u Dubrovniku ostaju upisani na svojoj 
matičnoj ustanovi i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko su u kategoriji studenata koji u 
potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.  
 
 
VAŽEĆE RAZDOBLJE MOBILNOSTI  

Stručna praksa se mora završiti najkasnije do 31. svibnja 2023. 

Najkraće trajanje studentske mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse je 2 mjeseca. 
Mobilnost treba biti neprekinuta i student je u organizaciji/ustanovi dužan odrađivati puno 
radno vrijeme. 
 



Studenti koji su ranije boravili na mobilnosti u sklopu programa Erasmus ili Erasmus+, bilo u 
svrhu stručne prakse ili studijskog boravka, mogu se prijaviti na ovaj natječaj uz sljedeću 
napomenu: ukupno trajanje studentske mobilnosti u okviru Erasmus+ programa za svaku 
razinu studija (preddiplomska ili diplomska razina) moguće je do 12 mjeseci, neovisno o 
aktivnosti na koju se odlazi (studijski boravak ili stručna praksa). 
Za studente posljednje godine studija koji planiraju odraditi stručnu praksu nakon završetka 
studija, ukupno trajanje razmjene računa se do 12 mjeseci zajedno s mogućim prethodnim 
boravkom na Erasmus+ razmjeni, bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse, tijekom 
one razine studija koju trenutno pohađaju. 
 
GDJE SE MOŽE OBAVLJATI STRUČNA PRAKSA  
 
Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim 
subjektima koji imaju status pravne osobe. Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od 
programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija, 
Turska i Srbija.  
 
Stručnu praksu nije moguće obavljati u:  
 

 europskim ustanovama (popis dostupan na http://europa.eu/agencies/);  
 organizacijama koje upravljaju programima EU;  
 diplomatskim predstavništvima RH u inozemstvu1.  

 
Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć nacionalne agencije, 
matične ustanove ili samoinicijativno. 
 
 
FINANCIJSKA POTPORA - GRANT2  
 
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 eventualnu razliku mora osigurati 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 određuje 
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. 
 
Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za projekt za 2020.g. raspodijeljena je u 
tri kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:  
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Stručnu praksu moguće je obaviti u ostalim predstavništvima RH u inozemstvu npr. školama, kulturnim institutima itd. pod 
uvjetom da će razdoblje mobilnosti imati međunarodni karakter. To znači da će student koji će obaviti stručnu praksu steći 
iskustva koja ne bi mogao steći da sličnu praksu obavlja u RH. 
2 Od 1. siječnja 2020. godine prema Zakonu o porezu na dohodak, članak 9. stavak 1. točka 21. navodi se da se porez na 

dohodak ne plaća na sredstva koja su bespovratno isplaćena iz fondova i programa Europske unije putem akreditiranih tijela u 
skladu s pravilima Europske unije u Republici Hrvatskoj za provedbu aktivnosti mobilnosti u okviru fondova i programa Europske 
unije, a u svrhe obrazovanja i stručnog usavršavanja, u skladu s financijskom uredbom Europske komisije, do propisanih iznosa 
koja utvrđuju akreditirana tijela, tj. iznos Erasmus+ stipendije više ne utječe na ostvarenje porezne olakšice za roditelja kojem 
je student uzdržavani član Ova napomena je informativne naravi i nije službeno tumačenje poreznih propisa, 
službeno tumačenje se može zatražiti od Ministarstva financija Republike Hrvatske – Porezne uprave, kao 
jedinom tijelu ovlaštenom za davanje službenog tumačenja po pitanju poreza i oporezivanja. 

 



Grupa Programske zemlje 

Financijska potpora sa 
uključenim dodatkom za 
obavljanje stručne prakse 

(EUR/mjesečno) 

Grupa 1 
Programske zemlje s  
višim životnim troškovima 
 

Danska, Finska, Island, Irska, 
Luksemburg, Švedska, Ujedinjeno 
Kraljevstvo, Lihtenštajn,Norveška 

720 

Grupa 2 
Programske zemlje sa 
srednje visokim životnim 
troškovima 
 

Austrija, Belgija, Njemačka, 
Francuska, Italija, Grčka, Španjolska, 
Cipar, Nizozemska, Malta, Portugal 

720 

Grupa 3 
Programske zemlje s 
nižim životnim troškovima 

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, 
Latvija, Litva, Mađarska,  Poljska, 
Rumunjska, Slovačka, Slovenija, 

Makedonija, Turska, Srbija 

670 
 
 

 
 
Navedene financijske potpore uključuju dodatak od 200,00 Eur mjesečno za studente koji na 
mobilnost odlaze u svrhu obavljanja stručne prakse. 
 

 
Studenti s posebnim potrebama (primjerice invaliditetom, kroničnom bolesti i sl.) 
ostvaruju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta, odnosno 
posebnim potrebama sudionika mobilnosti. Za ostvarenje uvećanog iznosa financijske potpore 
studenti podnose zasebnu prijavu nakon odabira na natječaju uz prilaganje medicinske 
dokumentacije, koju je izdala ovlaštena ustanova.  
 

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. 

Osnovno osiguranje obično osigurava nacionalno zdravstveno osiguranje studenta i za 
njegovog boravka u drugoj zemlji EU preko europske zdravstvene iskaznice (European Health 
Card3). Međutim, osiguranje koje pokriva europska zdravstvena iskaznica ili privatno 
osiguranje možda nije dovoljno, posebno u slučaju repatrijacije i određene liječničke 
intervencije. U tom slučaju može biti korisno dodatno privatno osiguranje. 

Student je za odlazak na stručnu praksu dužan sklopiti i policu osiguranja od nezgode i od 
odgovornosti. Polica osiguranja mora biti sklopljena prije odlaska na mobilnost i mora biti 
važeća za cijelo vrijeme trajanja mobilnosti. 

                                                 
3 Područni ured HZZO-a nadležan je za izdavanje European Health Carda. 



ZNANJE STRANOG JEZIKA  

Student je dužan informirati se o radnom jeziku obavljanja stručne prakse. Sveučilište u 
Dubrovniku će održati provjeru znanja stranog jezika na kojem će se obavljati stručna praksa 
kojoj su dužni pristupiti svi prijavljeni kandidati, osim ako posjeduju valjanu potvrdu o znanju 
stranog jezika (TOEFL ili IELTS potvrda).  

Znanje engleskog jezika provjerit će se pomoću Aptis računalne aplikacije, dok će se testiranje 
znanja drugih stranih jezika održati u sveučilišnom Centru za jezike4. Putem Aptis aplikacije 
testirat će se 2 komponente znanja engleskog jezika: Slušanje i Govor. Za kandidate koji na 
jednoj od testiranih komponenti postignu razinu znanja engleskog jezika manju od B1 razine 
prema Europskom referentnom okviru za jezike, smatrat će se da ne posjeduju minimalnu 
razinu znanja stranog jezika za obavljanje stručne prakse u inozemstvu te će njihove prijave 
biti odbijene.  

Studenti koji su na prethodnim Erasmus+ natječajima bili odabrani za mobilnost također su 
dužni pristupiti testiranju, osim ako su na prethodnom natječaju već bili testirani putem Aptis 
aplikacije 

PRIJAVA NA NATJEČAJ  
 
Studenti koji se prijavljuju za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse trebaju dostaviti 
sljedeću dokumentaciju:  
 
1. Prijavni obrazac (Obrazac 1);  

2. Acceptance confirmation (Pismo prihvata inozemne organizacije);  

3. Pismo motivacije na engleskom jeziku (Obrazac 2);  

4. Prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima – težinski prosjek (ovjeren u Studentskoj 
službi/Tajništvu odjela)5;  

5. Dokaz o znanju stranog jezika - radnog jezika na kojem će student obavljati stručnu praksu. 
Uvjet minimalno B1 stupanj znanja po Zajedničkom europskom referentnom okviru. 

6. Potvrdu o članstvu u organizaciji Erasmus Student Network Dubrovnik (ukoliko je 
primjenjivo)6. 
 
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 svrhu obavljanja stručne 
prakse u okviru Erasmus+ programa, 2020.g.“.  
 
Rok za prijavu: Natječaj će biti stalno otvoren dok se ne potroše raspoloživa 
financijska sredstva, a najkasnije do 15. ožujka 2023.g.  
 
 
POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA  
 
Odabir kandidata obavit će Povjerenstvo koje imenuje rektor Sveučilišta u Dubrovniku.  
 

                                                 
4 O terminima testiranja kandidati će biti obaviješteni putem elektronske pošte nakon podnošenja prijave na natječaju.  
5 Ukoliko se student prijavljuje za mobilnost na diplomskoj razini, osim prijepisa ocjena s preddiplomske razine dužan je 

dostaviti i prijepis svih položenih predmeta s diplomske razine. 
6 Potpisanu potvrdu izdaje predsjednik udruge Erasmus Student Network Dubrovnik. 



Kriteriji za odabir kandidata su:  
 

 dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;  

 znanje stranog jezika - radnog jezika obavljanja stručne prakse, uvjet minimalno B1 
razina znanja po Europskom referentnom okviru za jezike; 

 prioritet studentima koji još nisu odlazili na mobilnost tijekom studija, 
 pismo motivacije na engleskom jeziku;  

 akademski uspjeh (težinski prosjek ocjena)7;  

 aktivno članstvo u udruzi Erasmus Student Network Dubrovnik, 
 prisustvo na Info danima o Erasmus+ programu koji će se održati tijekom trajanja ovog 

Natječaja.8 
 
Ukoliko ima zaprimljenih prijava, Povjerenstvo će se sastajati dva puta mjesečno, i to u pravilu 
svakog 10. i 25. u tekućem mjesecu, odnosno prvi slijedeći radni dan ako su navedeni datumi 
neradni dani.Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Sveučilišta u 
Dubrovniku (www.unidu.hr) najkasnije 15 dana nakon završetka Natječaja. Prijavom na 
Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na rang listi. O rezultatima Natječaja svi 
kandidati će biti obaviješteni i elektronskom poštom.  
 
NAKON OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA 
 
Odabrani kandidati:  
 

1. sklapaju Learning Agreement for Traineeships (Ugovor o provedbi stručne prakse, koji 
definira plan aktivnosti i vezu stručne prakse sa studijem – student ovaj ugovor sklapa 
s matičnim sveučilištem i ustanovom/tvrtkom u koju odlazi); 

2. sklapaju Ugovor o dodjeli financijske potpore sa Sveučilištem u Dubrovniku; 
3. sklapaju Policu osiguranja sa odabranom osiguravajućom kućom9;  
4. dostavljaju presliku EU zdravstvene iskaznice i police osiguranja od nezgode i od 

odgovornosti Službi za međunarodne odnose i istraživačke projekte; 
 
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:  

                                                 
7 Težinski prosjek ocjena zaokružen na dvije decimale 
8 Dodatne bodove dobivaju studenti upisani u evidencijskoj tablici pojedinog  održanog Info dana. Nije moguće dobiti dvostruke 

bodove za prisustvo na dva Info dana. 
9 Pored zdravstvenog osiguranja, za stručnu praksu je obavezno i osiguranje od nezgode na radnom mjestu te osiguranje od 
odgovornosti. 

http://www.unidu.hr/


 
Sandra Memunić, voditeljica Službe  
sandra.memunic@unidu.hr  
Tel: 446 041 
 
Nina Mijoč, stručni suradnik 
nina.mijoc @unidu.hr 
Tel: 446 041  
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