Sastanak ECTS koordinatora i kontakata za međunarodnu suradnju – 14. siječnja 2013.

Program cjeloživotnog učenja za ak. god. 2013./14.

1. Uvod
Pozdravni govor – voditeljica Ured za međunarodnu suradnju Branka Roščić






2. Ostali Erasmus natječaji (nastavno i nenastavno osoblje), Renata Hranjec – stručna
savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju zadužena za razmjenu sveučilišnih
djelatnika
Natječaj Erasmus za mobilnost (ne)nastavnog osoblja bit će objavljen u svibnju 2013.
godine. Pozivaju se sastavnice da dostave prijedloge i komentare na obrasce i
papirologiju s ciljem poboljšanja procedura.
Ljubazno molimo sastavnice koje nisu dostavile podatke o dolaznom osoblju u ak. god.
2011./12. da to učine što prije i dostave Renati Hranjec na staff@unizg.hr.
Mole se sve sastavnice da vode evidenciju odlazne i dolazne mobilnosti, upisuju
mobilnosti dolaznog i odlaznog osoblja u Evidenciju međunarodne mobilnosti
(http://medjunarodna.unizg.hr/), te da redovito šalju obavijesti Uredu za međunarodnu
suradnju Sveučilišta. Podaci o dolaznom osoblju vrlo su bitni za razne statistike koje često
traže MZOŠ, MVEP, razne institucije i partneri Sveučilišta.

Prezentacija o Programu za cjeloživotno učenje u ak.god. 2013./14., Tajana Nikolić –
stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju – Erasmus koordinator









3. Erasmus bilateralni ugovori za ak. god. 2013./14.
Od 1. siječnja 2012. godine Erasmus bilateralne sporazume potpisuju dekani.
Sastavnice su imale mogućnost potpisivati nove i produživati stare ugovore za
akademsku godinu 2013./14. od 01.12.2011. do 01.11.2012.
Za akademsku godinu 2013./14. sklopljeno je ukupno 669 ugovora
Nakon roka zaprimljeno je 90 ugovora
Ugovori koji su zaprimljeni do 15.11.2012. uključeni su u Natječaj za studijski boravak
2013./14. - 50 ugovora
Ugovori koji su dostavljeni nakon 15.11.2012. nisu uvršteni u Natječaj za odlazne
studente u svrhu studijskog boravka (40 ugovora)
Svi dostavljeni ugovori do 31.12.2012. važit će za dolaznu mobilnost studenata, te za
mobilnost (ne)nastavnog osoblja
Ugovori dostavljeni nakon 31.12.2012. neće biti uvaženi, osim ako sastavnica ne pošalje
pismeni zahtjev uz posebno obrazloženje valjanog razloga kasnije dostave. Razlozi mogu,
primjerice, biti u slučaju da sastavnica nema niti jedan Erasmus bilateralni sporazum, ako
se radi o strateški važnom partnerstvu i slično.

4. Odlazni studenti - studijski boravak (SMS) – natječaj i provedba za ak. god.
2013./14.
















Ove godine studenti mogu odabrati do 4 izbora. Plan je iduće godine broj izbora smanjiti
na 3 izbora. Razlozi takve odluke su statistički podaci koji pokazuju da je 0.75% studenata
otišlo na razmjenu na svoj peti izbor, a 4% na svoj četvrti izbor. Sveučilište će napravili
analizu i za ak. god. 2013./14., te ukoliko ti podaci ostani isti ili slični, broj izbora od
2014./15. bit će smanjen na 3.
Sastavnice će dobiti popis prijavljenih studenata putem online prijave – u roku od 10
dana do 2 tjedna od završetka natječaja. Prioritet pri slanju tablica sastavnicama dat će
se onima s velikim brojem prijavljenih studenata.
Sastavnice će moći samostalno odlučivati o broju stipendista – Sveučilište će sastavnici
dodijeliti broj mjeseci. Primjerice, sastavnica će dobiti na raspolaganje 20 financiranih
mjeseci. Sastavnica može odlučiti želi li poslati 2 studenta koja su prijavila 10 mjeseci
boravka ili 4 studenta koja su prijavila 5 mjeseci boravka.
Rok za dostavu Odluka, rang lista i cjelokupne dokumentacije je zaključno s 05. ožujka
2013. Sastavnice s velikim brojem studenata, odnosno s preko 100 prijavljenih studenata
mogu pismenim putem zatražiti produljenje tog toka za maksimalno tjedan dana ukoliko
uvide da nisu u mogućnosti u roku obraditi sve prijave. Kod sastavljanja odluka molimo
sve sastavnice da provjeravaju imaju li studenti svu potpunu dokumentaciju, da poštuju
odredbe Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti, da studenti ne mogu biti dva puta
odabrani za Erasmus studijski boravak, da se studenti koji su odustali nakon roka u
ak.god. 2012./13. nemaju pravo prijaviti na natječaj za 2013./14. i 2014./15.
Sveučilište metodom slučajnog odabira provjerava dokumentaciju
U slučaju nepravilnosti Sveučilište zadržava pravo diskvalifikacije studenta i provjere svih
studenata te sastavnice
Sveučilište i Fakulteti/Akademije objavljuju preliminarne rezultate natječaja – web i
oglasna ploča. Objava se očekuje krajem ožujka 2013. Obrazac za objavu rezultata
Natječaja bit će poslan putem elektroničke pošte svim sastavnicama. Sve sastavnice
dužne su objaviti rezultate na istom obrascu, te objaviti i upute za studente koje će
pripremiti centralni Ured.
Fakulteti/Akademije nominiraju studente i rade pomake rang liste. Sveučilište će održati
radionicu 05.02.2013. s ciljem obučavanja sastavnica o tim procesima. Više informacija
bit će poslano naknadno putem elektroničke pošte.
Fakultetima/Akademijama je dozvoljeno odlučivati smiju li studenti raditi izmjene
(isključivo promjena semestra i promjena broja mjeseci). Te promjene moguće su
isključivo do 10. svibnja 2013. Napomena: Promjena ciljnog sveučilišta u odnosu na prvu
Odluku nije dozvoljena! Sastavnice koje odluče dozvoliti mogućnost promjena trebaju
svoju
odluku
javiti
Uredu
za
međunarodnu
suradnju
Sveučilišta
(erasmus.coordinator@unizg.hr) do kraja natječaja (15. veljače 2013.), u protivnome
smatra se da mogućnost promjena studentima te sastavnice nije dozvoljena. Prilikom























donošenja takve odluke savjetujemo sastavnice da se osiguraju da imaju dovoljno
ljudskih kapaciteta jer će im to stvoriti dodatan posao.
do 10. svibnja 2013. – mogući su odustanci studenata bez sankcija i prihvaćanje ZEROGRANT statusa za studente koji svoju mobilnost započinju u zimskom semestru
do 05. rujna 2013. - mogući su odustanci studenata bez sankcija i prihvaćanje ZEROGRANT statusa za studente koji svoju mobilnost započinju u ljetnom semestru
Nema nikakvih promjena vezanih uz odustanke – studenti ih dostavljaju i sastavnici i
Sveučilištu u roku; i dalje će se sankcionirati studente koji odustanu nakon roka na isti
način, odnosno da se iduće dvije godine neće moći prijaviti za Erasmus razmjenu
(studijski boravak i stručna praksa). Iznimka od toga pravila su studenti koji dostave
zdravstvenu dokumentaciju. Ako student obavijesti samo sastavnicu o svom odustanku, a
ne obavijesti Ured za međunarodnu suradnju smatrat će se da je odustao izvan roka.
Podsjećamo da studenti koji idu u ZERO-GRANT statusu imaju ista prava i obaveze kao i
financirani studenti.
Nakon 10. svibnja 2013. nisu dozvoljene nikakve promjene za studente – odnosi se samo
na one sastavnice koje su dostavile odluku o dozvoli promjena
Rok za dostavu trenutne rang liste: 17. svibnja 2013.
Krajem svibnja 2013. Agencija za mobilnost i programe EU donosi odluku o financiranju
Sveučilište i sastavnice objavljuju druge rezultate natječaja
Sveučilištu sve sastavnice dostavljaju konačne rang liste – radi potpisivanja Ugovora o
studijskom boravku: 10. lipnja 2013. – zbog studenata koji odlaze u zimskom semestru;
11. studenog 2013. – zbog studenata koji odlaze u ljetnom semestru
za sve studente koji pomakom rang liste prelaze iz statusa ZERO-GRANT u financiranje
obavezno odmah obavijestiti Sveučilište radi potpisivanja novog ugovora o financiranju
nakon 11. studenog 2013. sva preostala financirana mjesta vezana uz naknadne
odustanke preraspodjeljuje Sveučilište. Preostala sredstva dijele se sukladno pravilima
Erasmus programa, a jedna od mogućnosti je da se podijeli na ZERO-GRANTstudente ili
na produžetke boravka i to na sve sastavnice jednako
U lipnju 2012. najavljena je promjena procedure vezane uz raspodjelu mjesta po
sastavnicama – po broju upisanih studenata. 10. srpnja 2012. prorektorica Turković je
poslala obavijest svim sastavnicama obavijest o svim promjenama procedura.
do 15.11.2012. sastavnice su trebale dostavi broja upisanih studenata u ak. god.
2012./13.
Tražene podatke dostavilo je samo 5 fakulteta (HRSTUD, FER, FPZ, GRF, PRAVO)
S obzirom na to da Sveučilište nije dobilo tražene podatke od sastavnica, raspodjela
mjesta će se izvršiti sukladno podacima Ureda za studije i studente o broju upisanih
studenata iz veljače 2012., a koji se odnosi na broj upisanih studenata u akademskoj
godini 2011./12.
Odredit će se minimum i maksimum mjeseci koji će biti dodijeljeni svakoj sastavnici.
Obavijest o točnoj preraspodijeli na sastavnice poslat ćemo naknadno putem
elektroničke pošte. Agencija obično odobrava oko 500 mjesta.

Pregled rokova - predviđeno razdoblje trajanja i provedbe natječaja:
15. siječnja 2013.- do 15. veljače 2013.
do 15. veljače 2013.

otvoren natječaj
sastavnice javljaju Sveučilištu odluku o
mogućnosti promjena za studente

do 05. ožujka 2013.

rok za dostavu odluka sastavnica Sveučilištu,
rang lista i potpune prijavne dokumentacije
studenata
objava prvih rezultata natječaja
odluka Agencije i objava drugih rezultata
natječaja
rok za odustanke i ZERO-GRANT za zimski
semestar
rok za eventualne promjene broja mjeseci i
semestra – odnosi se isključivo na sastavnice
koje su dostavile odluku
dostava trenutne rang liste
dostava konačne rang liste radi potpisivanja
ugovora o studijskom boravku za studente
koji kreću u zimskom semestru
rok za odustanke i ZERO-GRANT za ljetni
semestar
dostava konačne rang liste radi potpisivanja
ugovora o studijskom boravku za studente u
ljetnom semestru
Sveučilište raspolaže eventualnim preostalim
mjestima i mjesta se raspodjeljuju na sve
sastavnice

kraj ožujka 2013.
svibanj/lipanj 2013.
10. svibnja 2013.
10. svibnja 2013.

17. svibnja 2013.
10. lipnja 2013.

05. rujna 2013.
11. studenog 2013.

Od 11. studenog 2013.

Mole se sastavnice da pregledaju tablicu mogućnosti razmjena za studente svog
fakulteta/akademije i da nam što prije jave eventualne pogreške u tablici da možemo
napraviti ispravak.


5. Pravila, upute i rokovi Sveučilišta u Zagrebu
Learning agreements: nepotpuni, neispravno popunjeni, manji broj ECTS bodova od onog
propisanog Pravilnikom; nepotpisani, bez pečata, predani nakon rokova, predani na
krivom obrascu. Od 1. siječnja 2013. izmijenjen je logotip programa za cjeloživotno
učenje. Sastavnice trebaju obratiti pozornost na logotip. U slučaju da student ne može
koristiti naš obrazac, treba imati pismeni dokaz (može biti e-mail) od stranog sveučilišta
koje zahtjeva svoj obrazac. Dolazni studenti isto potpisuju Learning agreement kao i naši
studenti. Ako strano sveučilište traži njihov obrazac trebamo im izaći u susret, jer dolazne
studente financira njihova nacionalna agencija.



















Student mora predati potpunu i ispravnu dokumentaciju u protivnome ne može potpisati
ugovor o studijskom boravku i ostvariti mobilnost – odgovornost studenta i matičnog
fakulteta/akademije.
Svaka sastavnica je dužna voditi svoju evidenciju odlaznih i dolaznih studenata.
Podsjećamo sastavnice na obvezu blokiranja x-ica studentima na razmjeni. Na temelju
toga dolazni studenti ostvaruju pravo na subvencioniranu prehranu.
Odustanci studenata nakon rokova su izgubljena prilika za druge studente, a Sveučilište
ima obvezu povrata sredstava Agenciji za mobilnost i programe EU. Mole se sve
sastavnice da pokušaju senzibilizirati svoje studente da razmišljaju o tome koje posljedice
njihov odustanak na ostale ima i na ostale studente. Problematika studenata završnih
godina studija: studenti se prijave za razmjenu u ljetnom semestru i zatim dobiju posao i
odustanu od razmjene. U tom slučaju to znači gubitak stipendije za nekog drugog
studenta.
Loše ponašanje pojedinih studenata – upozoriti studente na ponašanje prilikom boravka
na stranom Sveučilištu. Upozoriti ih i na ponašanje prema djelatnicima
fakulteta/akademija i Sveučilišta.
Sveučilište u Zagrebu zadržava pravo diskvalifikacije studenta ukoliko se ne poštuju
propisana pravila i rokovi.
6. Priznavanje ECTS bodova
Podsjećamo sve sastavnice na Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti i na Članka 14. Koji
govori o priznavanju perioda mobilnosti. Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti – članak
14.
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/dokumenti/novosti2010/Pravilnik_o_mobilnosti
_SuZ.pdf
7. ostali Erasmus natječaji (stručna praksa za studente, nastavno i nenastavno
osoblje)
Natječaj za stručnu praksu za studente za ak. god. 2012./13. – popunjena kvota – neće
biti produžetka Natječaja. U slučaju da Sveučilište dobije dodatna sredstva od Agencije,
sastavnice će biti obaviještene, kao i o daljnjim koracima vezanim uz to. Studenti i na
stručnu praksu mogu ići kao ZERO-GRANT (bez financijske potpore) studenti i vrijede ista
pravila kao i za studijski boravak, odnosno da ZERO-GRANT imaju ista prava i iste obveze
kao i financirani studenti. Natječaj je zatvoren i nije se više moguće prijaviti za stručnu
praksu.
Mjesečna izvješća studenta potpisuje mentor na matičnoj sastavnici. Cilj mjesečnih
izvješća je provjeriti da li postoji usklađenost stručne prakse i studijskog programa.
Podsjećamo da su studenti dužni zadržati status studenta tijekom cijelog trajanja stručne
prakse. Isto pravilo vrijedi i za studijski boravak studenata.
Priznavanje stručne prakse je obavezno.
























Natječaj za stručnu praksu za studente za ak. god. 2013./14. se očekuje krajem
svibnja/počekom lipnja 2013. kada Agencija za mobilnost i programe EU donese odluku o
financiranju.
odustajanje od odlaska na stručnu praksu moguće je do mjesec dana prije planiranog
odlaska na stručnu praksu. Potrebno ispuniti obrazac za odustanak objavljen na našim
internetskim stranicama. Nema sankcija za odustanak od stručne prakse.
Predviđa se da će na idućem sastanku ECTS koordinatora i kontakata za međunarodnu
suradnju bit će poznati detalji natječaja.
8. Novi program cjeloživotnog učenja 2014.-2020. – najava
Od 2014. počinje novo programsko razdoblje. Europska komisija i Europski parlament još
nisu objavili finalni nacrt novog programa.
Sveučilištima je najavljeno da će se morati prijavljivati za novu Erasmus sveučilišnu
povelju.
Bit će objavljeni novi obrasci za ugovore. Preporuka Europske komisije je da se ne
sklapaju novi sporazumi dok ne objave nove obrasce.
Moguće je da već potpisani ugovori od 2014./15. neće važiti.
Mogući naziv je Erasmus for all i postoji mogućnost da razmjena bude proširena na cijeli
svijet.
9. Program za cjeloživotno učenje Natječaj 2013. – ostali programi i projekti decentralizirane aktivnosti
Od 2012. godine sastavnice se mogu samostalno prijavljivati za decentralizirane
aktivnosti programa Agenciji za mobilnosti i programe EU – obavezan dodatak prijavi
pismo potpore Rektora Sveučilišta.
Na stranicama Agencije za mobilnost i programe EU objavljen je natječaj za Program za
cjeloživotno učenje za Republiku Hrvatsku za programsku godinu 2013.
(www.mobilnost.hr).
Fakultet/Akademija treba detaljno proučiti pravila i uvjete za pojedinu vrstu projekata
(nacionalna pravila i rokovi) objavljene na internetskoj stranici Agencije za mobilnost i
programe EU.
Rektorov potpis – svi dokumenti vezani za međunarodnu suradnju, a za koje se traži
rektorov potpis trebaju biti dostavljeni Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, uz
pismo potpore dekana fakulteta/akademije.
Svaki fakultet/akademija dužna je Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta dostaviti
osnovnu dokumentaciju o svakom projektu koji provodi ili u kojem je partner.
Upute i obrasci za prijavu projekata nalaze se na stranicama Ureda za međunarodnu
suradnju Sveučilišta http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/llp_projekti .

Kontakt osoba za Program cjeloživotnog učenja u Uredu za međunarodnu suradnju: Tajana
Nikolić, erasmus.coordinator@unizg.hr .

Na sastanku su bili prisutni predstavnici: Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta,
Stomatološkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Akademije dramskih umjetnosti, Fakulteta
prometnih znanosti, Akademije likovnih umjetnosti, Muzičke akademije, Agronomskog
fakulteta, Hrvatskih studija, Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta elektrotehnike i
računarstva, Medicinskog fakulteta, Učiteljskog fakulteta, Centra za poslijediplomske studije,
Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta, Geodetskog fakulteta, Filozofskog fakulteta, Pravnog fakulteta, Veterinarskog
fakulteta, Katoličko bogoslovnog fakulteta, Prirodoslovno matematičkog fakulteta,
Prehrambeno biotehnološkog fakulteta i Grafičkog fakulteta.

