Klasa: 602-04/16-29/02
URBROJ: 251-354-23/16/570
U Zagrebu, 29/2/2016

VELEUČILIŠTE VERN'
raspisuje
NATJEČAJ
za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse kroz program ERASMUS+ programa
ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2016./2017.
OPĆI DIO
Veleučilište VERN' objavljuje natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za
studijsku praksu na inozemnim ustanovama u zimskom semestru, ljetnom semestru ili u cijeloj
akademskoj godini 2016./2017., ako Nacionalna agencija za mobilnost i programe EU-a dodijeli
Veleučilištu VERN' financijsku potporu za realizaciju Erasmus programa u 2016./2017.
Veleučilištu Vern' je 2013. godine dodijeljen „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (260522LA-1-2014-1-HR-E4AKA1-ECHE; HR ZAGREB10) čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu.
Natječaj se odnosi na studijsku praksu studenata Veleučilišta VERN' na inozemnoj ustanovi u
akademskoj godini 2016./17.
Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti
plaćati školarinu.
Erasmus+ studentska praksa može trajati najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Mobilnost mora biti
ostvarena u razdoblju od 15. rujna 2016. do 30. rujna 2017.
Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija,
samoinicijativno ili uz pomoć mentora/Erasmus koordinatora na Veleučilištu VERN'.
Stručnu praksu moguće je obaviti u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju
status pravne osobe.
Stručnu praksu nije moguće obaviti u sljedećim ustanovama:
• europskim ustanovama (popis dostupan na ec.europa.eu/institutions/index_en.htm);
• ustanovama koje upravljaju programima Europske unije;
• diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu (ambasadama, konzulatima).
Prije odlaska na inozemnu ustanovu/tvrtku, student mora dogovoriti priznavanje razdoblja mobilnosti u
dogovoru s voditeljem studija, ECTS koordinatorom i Erasmus koordinatorom na Veleučilištu VERN'.
Obveze studenta definiraju se sklapanjem ugovora o obavljanju stručne prakse. Ako priznavanje nije
moguće, matična ustanova je obvezna iskustvo stručne prakse zabilježiti u dopunskoj ispravi o studiju.
TKO SE MOŽE PRIJAVITI
Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog i diplomskog studija Veleučilišta VERN'.
Izvanredni studenti mogu se prijaviti na natječaj i koristiti se financijskom potporom. Studenti mogu
1

realizirati stručnu praksu u okviru godine dana od završetka studija (diplomiranja). Praksa mora biti
završena u okviru te godine. Student mora imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem se
održava nastava na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi
UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIJSKU POTPORU
Student mora zadovoljavajuće znati strani jezik na kojem se održava stručna praksa na inozemnoj
ustanovi.
IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Mjesečni iznos financijske potpore studentima za akademsku godinu 2016./2017. ovisi o zemlji
mobilnosti.
1. Programske zemlje s nižim životnim troškovima:
Bugarska, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija
iznosit će 460 €
2. Programske zemlje sa srednje visokim životnim
troškovima: Belgija, Češka, Cipar, Njemačka, Grčka, Island, Luksemburg, Nizozemska, Portugal,
Slovenija, Španjolska, Turska iznosit će 510 €
3. Programske zemlje s visokim životnim troškovima:
Austrija, Danska, Finska, Francuska, Irska, Italija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska, Ujedinjeno
Kraljevstvo iznosit će 560 €.
Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju koji određuje
Agencija za mobilnost i programe EU-a.
Broj financijskih potpora koje će Veleučilište VERN' dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o broju
prijavljenih mjeseci, kao i o raspoloživosti sredstava. Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako
je njihov boravak paralelno financiran iz sredstava Europske unije. Nacionalne ili lokalne stipendije
koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.
Studenti koji se prijave na natječaj i zadovolje sve uvjete natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih
studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na
Erasmus+ studente koji imaju financijsku potporu.
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA ODREĐENE KATEGORIJE
Studenti s invaliditetom
Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju
invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj
invaliditeta (detaljnije upute bit će objavljene uz rezultate natječaja).
Studenti slabijeg socioekonomskog statusa
Studentima slabijeg socioekonomskog statusa smatraju se studenti:



prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 65 % proračunske
osnovice (2.161,90 kuna) koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Kao dokaz
potrebno je dostaviti potvrdu nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za
zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije. Za članove
zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine potrebno je priložiti,
osim potvrde nadležne porezne uprave, i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o
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visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne
dokumentacije;
Popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim kućanstvom
podrazumijeva se obiteljska ili druga zajednica osoba koje zajedno žive na istoj adresi
prebivališta i podmiruju troškove života bez obzira na srodstvo) koju Vam šaljemo u privitku.

KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA
Osnovni kriteriji za odabir studenata su: motivacijsko pismo, dosadašnje ocjene na studiju, znanje
stranog jezika na kojem se izvodi studijska praksa, znanje engleskog jezika i intervju. Prednost imaju
oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.
Rangiranje i odabir kandidata provodi povjerenstvo za odabir koje imenuje dekan Veleučilišta VERN'.
POSTUPAK PRIJAVE
Prijava i potpuna dokumentacija predaju se u Ured za međunarodnu suradnju do zaključno 23. ožujka
2016. u 12.00 sati (datum primitka!).
Studenti su obvezni:
- Ispuniti i dostaviti prijavu zaključno do 23. ožujka 2016. u 12.00 sati (datum primitka). Prijava
se može preuzeti na internetskoj stranici http://www.vern.hr/medunarodnasuradnja/mobilnost-studenata Napomena: ne preporučuje se dostava prijave zadnji dan
Prijavu je potrebno poslati i na e-mail adresu: international@vern.hr
- Ispunjenu prijavu otisnuti, vlastoručno potpisati, te zajedno s ostalom navedenom potpunom
dokumentacijom predati Uredu za međunarodnu suradnju do navedenog roka
Prijavi je potrebno priložiti:
a. Europass životopis na hrvatskom jeziku
b. motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
c. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (na hrvatskom jeziku ispis
iz Edunete)
d. presliku osobne iskaznice ili važeće putne isprave
e. za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi
stupanj invaliditeta
f. za studente slabijeg socioekonomskog statusa – uz sve navedeno i:
 Potvrda nadležne porezne uprave za sve članove zajedničkog kućanstva za zadnju dostupnu
kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije (u svrhu dokazivanja
slabijeg socioekonomskog statusa);
 Potvrda nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju
dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije za članove
zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine (u svrhu
dokazivanja slabijeg socioekonomskog statusa);
 Potpisana Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (u svrhu dokazivanja slabijeg
socioekonomskog statusa).
Student ispunjava i dostavlja samo jednu (1) prijavu. Veleučilište će studenta rangirati na samo
jedan od odabranih izbora.
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
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Postupak izbora kandidata
Postupak izbora odvija se u dva kruga:
1. krug – administrativna provjera prijava;
2. krug – testiranje i odabir kandidate/kandidatkinje od strane povjerenstva za izbor kandidata odabire za
mobilnost.
OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA
Prve rezultate s rang-listom studenata Veleučilište će objaviti e-mailom na adresu kandidata te na
internetskim stranicama nakon završenoga natječaja i obrade odluka (predviđeno u travnju 2016).
Drugi rezultati natječaja bit će objavljeni nakon što Veleučilište dobije obavijest Agencije za
mobilnost i programe EU-a o broju odobrenih mjesta, odnosno mjeseci za studijski boravak.
Odabrani studenti dužni su prije, za vrijeme i po povratku s razmjene pridržavati se propisanih uputa
Veleučilišta VERN', a koje će biti objavljene na internetskim stranicama Veleučilišta, kao i svih
naknadnih obavijesti koje im se upute elektroničkom poštom.
Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu
izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja.
POSTUPAK ŽALBE
Protiv odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba povjerenstvu za odabir Veleučilišta VERN' u
roku od 8 dana od objave rezultata natječaja. Žalba se podnosi u pisanom obliku i predaje se u Urudžbeni
ured Veleučilišta.
Ako student nije zadovoljio formalne uvjete Natječaja npr. prijava nije potpuna, dostavljena je nepravilno
ispunjena dokumentacija i sl., prijava se automatski odbija bez mogućnosti žalbe.
ZAVRŠNA NAPOMENA
Eventualne izmjene i nadopune natječaja bit će objavljene na službenim internetskim stranicama
Veleučilišta VERN'.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime javno objavi u svrhu natječaja za Erasmus+
programa - ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2016./2017.
Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije odlaska na i po povratku s inozemne visokoškolske
ustanove pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Veleučilištu dostaviti potrebnu
dokumentaciju.
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