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VETERINARSKI FAKULTET 
 
Klasa:    130-01/11-122/3 
Ur. broj: 251-61-01/139-11-7 
 
Zagreb, 27. lipnja 2011. 

 

Temeljem natječaja Sveučilišta u Zagrebu klasa: 605-01/11-22/21 ur. broj: 380-151/000-11-1 
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje Natječaj za sudjelovanje u Programu 
ERASMUS za ak.god. 2011./12. za studente- stručna praksa 

INTERNI NATJEČAJ 
VETERINARSKOG FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj ustanovi u 
državama članicama Europske unije u ak. god. 2011./2012.  

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog 
ili poslijediplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge 
države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez 
državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj. 
 
 
Prijava 
Studenti su dužni proučiti tekst Natječaja koji se nalazi, zajedno sa svim privitcima, na 
stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu:  
 http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja?@=5u0o#news_10722  
Potrebno je u potpunosti ispuniti obrazac koji je sastavni dio Natječaja i priložiti sve potrebne 
dokumente. Nepravilno ispunjeni obrasci i nepotpuna dokumentacija neće se evaluirati. 

Prijavi je potrebno priložiti: 

• On – line prijavni obrazac https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing 

• životopis na engleskom jeziku (na Europass obrascu)  

• pismo motivacije na engleskom jeziku koje uključuje i opis plana aktivnosti (do 400 
riječi) 

• Acceptance Confirmation 

• dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem će obavljati praksu (1. Ako je 
student položio jezik na fakultetu – min. 2. godine, fakultet izdaje potvrdu o 
dovoljnom znanju jezika, 2. Potvrdu škole stranih jezika ili 3. Potvrdu Centra za strane 
jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu)  

• za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj 
invaliditeta.  



 

Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini putem Povjerenstva za ERASMUS. 

Osnovni kriteriji za odabir studenta jesu plan aktivnosti, pismo motivacije studenta i 
očekivani rezultati. 

 Mobilnost može trajati od 3 do 12 mjeseci.  

Važeće razdoblje u kojem se može realizirati aktivnost mobilnosti unutar programa Erasmus u 
akademskoj godini 2011./12. je 01.06.2011. - 30.09.2012.  

Zainteresirani kandidati za stručnu praksu moraju ECTS koordinatorici prof. dr. sc. Estelli 
Prukner-Radovčić do 5. rujna  2011. dostaviti sve potrebne dokumente. 

Rezultati Natječaja i odluka o financijskoj potpori objavit će se na mrežnim 
stranicama Sveučilišta u Zagrebu. 

 
 


