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KLASA: 602-04/17-26/09 

URBROJ: 251-501-10-18-4 

Zagreb, 2. listopada 2018. 

Visoka škola za informacijske tehnologije (VSITE) u okviru Erasmus+ programa Europske 

unije: Ključna aktivnost 1 - Projekti mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja 

objavljuje  

NATJEČAJ 

za dodjelu financijskih potpora studentima Centra za poslovne studije – Kiseljak (CEPS) u 

svrhu studijskog boravka na partnerskoj instituciji Visokoj školi za informacijske tehnologije 

(VSITE).  

Uvod  

Svrha boravka na inozemnoj ustanovi je studijski boravak. Erasmus studenti oslobođeni su 

plaćanja školarine na inozemnim visokoškolskim ustanovama. Studenti ostaju upisani na 

matičnoj ustanovi tijekom cijelog trajanja studentske razmjene, što znači da ne smiju završiti 

svoj studij tijekom trajanja razmjene. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati 

školarinu na matičnoj ustanovi.  

Formalni kriteriji  

Studenti u trenutku odlaska na mobilnost moraju biti upisani na instituciju CEPS kao redoviti ili 

izvanredni studenti. Studenti koji se prijavljuju za studijski boravak moraju u trenutku odlaska 

na mobilnost biti upisani na najmanje drugu godinu studija. Tijekom trajanja mobilnosti student 

mora zadržati studentski status.  

Razdoblje i trajanje mobilnosti  

Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus mobilnosti vezanih uz ovaj natječaj je od 01. lipnja 

2018. do 31. srpnja 2020.  

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 3 mjeseca, a najviše 12 mjeseci. 

Za ovaj Natječaj najveća dozvoljena dužina studentske razmjene koja će se financirati iz 

dobivenih sredstava je 5 mjeseci. 

Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to ne 

postoje opravdani razlozi.  

Gdje se može ostvariti mobilnost  

Mobilnost u svrhu studijskog boravka u okviru ovog Natječaja moguće je realizirati samo na 

Visokoj školi za informacijske tehnologije.  
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Kriteriji za odabir kandidata  

Kandidati će biti odabrani na temelju sljedećih kriterija:  

• akademskog uspjeha, odnosno prosjeka ocjena od početka studija,  

• ukupnog broja položenih ECTS-a,  

• motivacijskog pisma i 

• preporuke nastavnika.  

Povjerenstvo kojeg imenuje dekan VSITE-a dodijelit će svakom prijavljenom kandidatu 

određeni broj bodova na temelju kojih će se izraditi rang lista za dodjelu Erasmus sredstava. 

Broj bodova dodjeljivat će se prema slijedećoj formuli: 

P x100 + E + M + N, gdje je 

P = prosjek ocjena od početka studija zaokružen na dvije decimale 

E = broj položenih broja ECTS bodova  

M = broj bodova Povjerenstva za motivacijsko pismo (maksimalan broj bodova 240; svaki 

član može dodijeliti maksimalno 80 bodova) 

N = preporuka nastavnika (80) 

 

Minimalan ukupan broj bodova koji kandidata kvalificira za dodjelu Erasmus sredstava mora 

biti 400. Financijska potpora dodijelit će se jednom kandidatu/kandidatkinji koji/a zauzme prvo 

mjesto na objavljenoj rang listi. U slučaju ostvarivanja istog broja bodova, prednost imaju 

kandidati koji do sada nisu sudjelovali u programu mobilnosti. 

Iznos financijske potpore  

Financijska potpora za mobilnost studenata sastoji se od: sredstava za životne troškove i 

sredstava za putne troškove.  

Visoka škola za informacijske tehnologije dodijelit će jednu financijsku potporu za razdoblje 

od 5 mjeseci za mobilnost jednog studenta/studentice s institucije CEPS. 

Financijska potpora isplatit će se studentu na bankovni nerezidentni račun koji će otvoriti nakon 

dolaska u Republiku Hrvatsku. U prvoj isplati isplatit će se paušalni iznos za putovanje (180 €) 

te prva rata mjesečnog iznosa sredstava za životne troškove (800 €). Student ima pravo na iznos 

od 800 € mjesečno kroz razdoblje od 5 mjeseci mobilnosti koji će se isplaćivati mjesečno za 

vrijeme boravka na mobilnosti. Podnošenje završnog izvješća putem MT+ smatrat će se 

zahtjevom za isplatu zadnjeg/preostalog iznosa financijske potpore. Student će dobiti poziv za 

ispunjavanjem završnog izvješća 30 dana prije datuma završetka mobilnosti, a rok za 

ispunjavanje izvješća je 10 dana od primitka poziva putem e-maila. U roku od 20 dana od 

podnošenja izvješća u MT+, visoko učilište će studentu isplatiti preostali iznos potpore. Na taj 

način, student ostvaruje cjelokupnu financijsku potporu dok još uvijek boravi na mobilnosti. 
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Tijekom cjelokupnog studija student može dobiti financijsku potporu za odlazak na mobilnost u 

ukupnom trajanju do 12 mjeseci za svaku razinu studija (preddiplomska, diplomska, 

poslijediplomska razina) neovisno o broju i vrsti aktivnosti (studijski boravak ili stručna 

praksa) - prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) 

također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija. 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 potporu.   

Studenti s posebnim potrebama  

Studenti s posebnim potrebama imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o 

stupnju invaliditeta. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti i potvrdu 

ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (detaljnije upute bit će objavljene uz 

rezultate Natječaja). 

Odabir kolegija na stranom učilištu   

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i usporediti studijske programe 

matičnog i inozemnog visokog učilišta te se savjetovati s ECTS koordinatorom o kolegijima 

koje bi mogli slušati i polagati na VSITE-u. Student može birati samo unutar predmeta na 

preddiplomskom studiju informacijskih tehnologija.  

Student treba na stranom učilištu odabrati što više kolegija ekvivalentnih s kolegijima koje bi 

slušao na matičnom učilištu. O tome da li je neki kolegij na stranom učilištu ekvivalentan s 

određenim kolegijem na matičnom učilištu, odlučuje predmetni nastavnik u suradnji s ECTS 

koordinatorom. Ukoliko se na stranom visokom učilištu ne pronađe ekvivalentan kolegij koji bi 

student inače slušao na matičnom učilištu, preporuča se da umjesto njega student upiše na 

stranom učilištu kolegij ekvivalentan s nekim od kolegija iz budućih semestara.  

Ako student na stranom visokom učilištu za vrijeme mobilnosti ne položi sve kolegije 

ekvivalentne onima koje bi inače slušao na matičnom učilištu, dužan je nakon povratka s 

mobilnosti, ne položene (ali odslušane) kolegije položiti na matičnom učilištu.  

Rok i način prijave  

ROK ZA PRIJAVU: 15. siječnja 2020. 

Prijava na natječaj treba sadržavati:   

1. Popunjen prijavni obrazac u digitalnom i ispisanom obliku s potpisom, uključujući i 

motivacijsko pismo  
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2. Prijepis ocjena svih položenih ispita  

3. Životopis u Europass formatu  

4. Preporuka nastavnika 

5. Dodatno, samo za studente s posebnim potrebama: dokumentaciju nadležne institucije 

na kojoj se vidi stupanj invaliditeta  

Student ispunjava i šalje samo jednu (1) prijavu. Prijave za studijski boravak mogu biti za 

mobilnost koja će završiti najkasnije do 31. srpnja 2020.  

Prijavom na natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime i prezime objave na listi.  

Potpisane prijave s ostalim dokumentima dostaviti na adresu:  

Visoka škola za informacijske tehnologije 

Za ERASMUS+ natječaj 

Klaićeva 7 

10000 Zagreb, Hrvatska,   

te u elektroničkom obliku na e-mail: dpesut@vsite.hr   

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave 

poslane poslije navedenog roka neće se razmatrati.  

Kontakt za dodatne informacije:  

Ured za međunarodnu suradnju i mobilnost na VSITE-u: Darija Pešut, dpesut@vsite.hr 

Objava rezultata natječaja  

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama CEPS-a i VSITE-a. 
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