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INTERNI NATJEČAJ
VETERINARSKOG FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Temeljem natječaja Sveučilišta u Zagrebu, klasa: 605‐01‐12‐22/1 ur. broj: 380‐153/068‐
12‐1, od 10. siječnja 2012. godine, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje
NATJEČAJ
za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na
studijski boravak u ak. god. 2012./13.
Natječaj za stipendije raspisuje se za studente integriranog preddiplomskog i
diplomskog studija te za studente poslijediplomskog studija veterinarske medicine.
POPIS STIPENDIJA
Za studente integriranog preddiplomskog i diplomskog studija:
- jedna stipendija u trajanju 4 mjeseca na Veterinarskom sveučilištu u Beču
- jednu stipendiju u trajanju 6 mjeseci na Sveučilištu veterinarskih i farmaceutskih
znanosti u Brnu
- jednu stipendiju u trajanju 4 mjeseca na Veterinarskom i Farmaceutskom
Sveučilištu u Košicama
- dvije stipendije u trajanju od po 6 mjeseci na Fakultetu veterinarskih znanosti
Sveučilišta Szent Istvan u Budimpešti.
- četiri stipendije u trajanju 5 mjeseci na Sveučilištu Wroclawu (Wroclaw
University of Environmental and Life Sciences)
Za studente poslijediplomskog studija:
- jedna stipendija u trajanju 3 mjeseca na Veterinarskom fakultetu Univerze v
Ljubljani
- jedna stipendija u trajanju 4 mjeseci na Veterinarskom Sveučilištu u Beču
- jednu stipendiju u trajanju 6 mjeseci na Sveučilištu veterinarskih i farmaceutskih
znanosti u Brnu
- jednu stipendije u trajanju od po 4 mjeseca na Veterinarskom i Farmaceutskom
Sveučilištu u Košicama
- dvije stipendije u trajanju 5 mjeseci na Sveučilištu Wroclawu (Wroclaw University of
Environmental and Life Sciences)
Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj
partnerskoj ustanovi u državama članicama Europske unije u akademskoj godini
2012./2013. Prijava za studijski boravak iznimno može uključivati kombinaciju
studijskoga boravka i stručne prakse ako se održavaju na istom sveučilištu isključivo uz
provjeru sa stranim sveučilištem prije prijave da je to moguće. Prijava tada uključuje
jedan semestar ili trimestar studijskoga boravka i drugi semestar ili trimestar stručne
prakse. Studijski boravak i stručna praksa ne mogu se obavljati istovremeno.

Student ispunjava i šalje samo 1 prijavu u kojoj je moguće odabrati od jedan (1) do pet
(5) različitih izbora stranih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će
studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora. Prije slanja prijave na natječaj
kandidati se trebaju vrlo detaljno informirati o programu, odnosno kolegijima koje žele
upisati na određenom sveučilištu i savjetovati sa svojim mentorom (ako im je određen
mentori) i fakultetskim ECTS koordinatorom (prof. dr. sc. Estella Prukner‐Radovčić).
Posebno treba voditi računa o tome na kojem se jeziku izvodi nastava, je li jezik poseban
uvjet, postoje li drugi dodatni uvjeti za Erasmus studente te o rokovima za nominaciju
stranom sveučilištu (ovisi o tome je li prijava za zimski ili za ljetni semestar).
Student se prijavljuje samo za mjesto i područje koje je dogovorio njegov matični
fakultet ili akademija. Prijava na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija
nije moguća.
Studenti moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani najmanje u drugu godinu
preddiplomskoga studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova.
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo
dio troškova života na inozemnom sveučilištu. Mjesečna financijska potpora iz
Erasmus sredstava za ak. god. 2012./13. iznosit će 400 eura mjesečno.
Osnovni kriteriji za odabir studenta su pismo motivacije, dosadašnje ocjene i znanje
jezika. Prioritet imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu
mobilnosti za vrijeme studija.
Studenti su dužni:
1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno s 15. veljače 2012. (datum primitka).
Prijavi se može pristupiti na mrežnoj stranici
https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing
Ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (U slučaju problema s internetom
prijava se neće moći naknadno prihvatiti!)
2. Ispunjenu online prijavu (prijavni obrazac) ispisati (isprintati), vlastoručno
potpisati te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom predati ECTS
koordinatoru na fakultetu do 15. veljače 2012. (datum primitka).
Prijavi je potrebno priložiti:
• životopis (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku)
• motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
• prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u
studentskoj referadi fakulteta (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru
• dokaz o znanju jezika zemlje u koju student ide ili jezika na kojem se izvodi nastava.
Prihvaćaju se sljedeće potvrde:
1. ako je student položio jezik na fakultetu (minimalno 2 godine), fakultet izdaje potvrdu
o dovoljnom znanju jezika s naznakom stupnja znanja prema „Common European
Framework of Reference for Languages“,
2. potvrda škole stranih jezika,
3. potvrda Centra za strane jezike Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu.
• za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se
vidi stupanj invaliditeta.

Rok za slanje online prijave i predaju kompletne dokumentacije
ECTS koordinatoru (prof. dr. sc. Estelli PruknerRadovčić) je
zaključno 15. veljače 2012. (datum primitka).

