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Klasa: 605-01/18-01/32 
Ur. broj: 2170-24-01-18-1 
 

 
Sveučilište u Rijeci 

Filozofski fakultet u Rijeci 
dana 07. studenoga 2018. godine objavljuje 

 
NATJEČAJ 

za dodjelu financijske potpore za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka  
tijekom akademske godine 2018./2019. i 2019./2020. na inozemnoj visokoškolskoj instituciji  

Tbilisi State Academy of Art u Gruziji 
u okviru programa Erasmus+, Ključne aktivnosti 1 za područje visokog obrazovanja 

 
 
A Opći uvjeti Natječaja 
 

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava u okviru projekta Sveučilišta u Rijeci 2018-1-HR01-
KA107-046921 za projekte suradnje s partnerskim zemljama u okviru programa Erasmus+, Filozofski 
fakultet u Rijeci objavljuje Natječaj za izbor 1 (jednog) studenta kojemu će se dodijeliti financijska 
potpora za studijski boravak na inozemnoj visokoškolskoj instituciji Tbilisi State Academy of Art, 
Tbilisi, Gruzija tijekom akademske godine 2018./2019. i 2019./2020. u okviru programa Erasmus+ 
suradnje s partnerskim zemljama. 

 
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.  

  
Erasmus omogućava studentima da dio studijskih obveza na bilo kojoj razini studija umjesto 

na matičnoj instituciji izvrše na instituciji u inozemstvu s kojom Sveučilište u Rijeci ima potpisan 
Erasmus ugovor o suradnji za akademsku godinu 2018./2020.  
 

Trajanje studentske mobilnosti iz ovoga Natječaja je najviše 4 (četiri) mjeseca. Mobilnost 
mora biti ostvarena u razdoblju od 01.02.2019. do 30.07.2020. godine.  
 

Studentu se na stranoj ustanovi neće naplaćivati školarina. Student ostaje upisan na svojoj 
matičnoj instituciji za vrijeme trajanja mobilnosti i dužan je nastaviti plaćati školarinu ako sam 
financira svoj studij. 
 

Prethodno odlasku na inozemnu visokoškolsku instituciju student je obvezan dogovoriti 
priznavanje ECTS-a s nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom na svojem Odsjeku. Obaveze 
studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o učenju (Learning Agreement for Studies). Sklapanjem 
Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i razdoblje 
provedeno na inozemnoj instituciji.  
 

Student na inozemnoj instituciji mora upisati najmanje 20 ECTS bodova i ostvariti najmanje 
15 ECTS bodova u jednom semestru, a za kraće razdoblje razmjerno manje. Student koji će na 
inozemnoj instituciji pisati završni ili diplomski rad ili doktorsku disertaciju, a na matičnoj instituciji je 
izvršio sve svoje druge obveze, dužan je na inozemnoj instituciji upisati i položiti najmanje jedan 
izborni predmet koji nosi minimalno 4 ECTS boda, a koji će mu se po povratku evidentirati u 
Dopunskoj ispravi o studiju. Student potvrđuje izvršenje obveza na inozemnoj instituciji prijepisom 
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ocjena inozemne institucije odnosno potvrdom inozemnog ili domaćeg mentora o pisanju završnog ili 
diplomskog rada ili doktorske disertacije. 
 

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici Erasmus+ financijske potpore za boravak na 
mobilnosti u trajanju od najviše 12 mjeseci na svakoj razini studija. Prethodno sudjelovanje u 
Programu za cjeloživotno učenje, Erasmus Mundus ili Erasmus+ programu uzima se u obzir pri 
izračunu maksimalnog trajanja mobilnosti od 12 mjeseci. U trenutku odlaska na mobilnost, student 
mora biti upisan u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija. 
 

Izvanredni student može se prijaviti na Natječaj i koristiti se financijskom potporom uz uvjet 
da za vrijeme trajanja mobilnosti pohađa redovni studij u punom vremenu na sveučilištu domaćinu. 
 

Detaljne informacije o programu Erasmus+ dostupne su na  mrežnim stranicama Agencije za 
mobilnost i programe EU (www.mobilnost.hr) ili u rubrici Međunarodna suradnja/Erasmus na 
mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr).  
 
Krajnji rok za prijavu na Natječaj je 23. studenoga 2018. godine do 12:00 sati. 
 
 
B Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu 
 

1. Zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem se održava nastava na inozemnoj 
visokoškolskoj instituciji (najmanja razina jezičnih kompetencija je B2 prema CEFR); 

2. Student mora biti upisan u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija na Filozofskom 
fakultetu u  Rijeci u vrijeme realizacije mobilnosti; 
 
 

C Kriteriji za izbor kandidata/kandidatkinja 
 

1. Potpuno i ispravno ispunjen Prijavni obrazac; 
2. Dostavljena cjelovita i potpuna Natječajem zatražena dokumentacija; 
3. Akademski uspjeh; 
4. Znanje jezika na kojem će se održavati nastava; 
5. Studenti koji se prvi puta prijavljuju za mobilnost u okviru programa Erasmus imaju prednost 

pri izboru. 
 
 
D Postupak izbora kandidata 
 
Postupak izbora odvija se kroz administrativnu provjeru zaprimljenih prijava te izborom 
kandidata/kandidatkinje za mobilnost od strane Povjerenstva za izbor kandidata. 
 
 
 
E Objava rezultata Natječaja 
 

Konačni rezultati Natječaja i odluka o izabranom studentu objavit će se na mrežnim 
stranicama Filozofskog fakulteta u Rijeci. 
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Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja elektroničkom poštom. 
 

Prijavom na Natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati da Sveučilište u Rijeci kao voditelj 
obrade osobnih podataka obrađuje njihove osobne podatke iz Prijave izričito u svrhu provedbe 
predmetnog Natječaja i izvršenja ugovora, što uključuje i objavu njihovih imena i prezimena na 
popisu izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja, odnosno objavu matične i partnerske 
institucije na kojoj će realizirati mobilnost. Nadalje, kandidati su upoznati da se njihovi osobni podaci 
neće obrađivati na način koji nije u skladu s navedenom svrhom i pozitivnim propisima europskog i 
nacionalnog prava. 
 
 
F Financijska potpora 
 

Mjesečni iznos financijske potpore studentima za mobilnost u svrhu studija iz ovog Natječaja 
određen je pravilima Erasmus programa te iznosi 700 EUR.  
 
 
G Postupak prijave 
 

Student koji se prijavljuje na natječaj obvezan je prijavu izvršiti osobno predajom vlastoručno 
potpisane prijave i prateće dokumentacije u Ured za projekte, soba  114, svakoga radnoga dana od 
09:00 do 12:00 h. 
 
Uz popunjen prijavni obrazac svaki student mora priložiti dokumente navedene u točki H. 
 
Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno do 23. studenoga 2018. godine do 12.00 sati. 
 
Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. 
 
 
H Prijavna dokumentacija 

 
OBVEZNI DOKUMENTI 
 
 Prijavni obrazac; 
 Izjava o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe Erasmus mobilnosti (potpisana od strane 

studenta); 
 Izjava uz prijavu (potpisana od strane studenta); 
 Obrazac potvrde o statusu studenta (izdan, potpisan i ovjeren od strane 

fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela); 
 Prijepis ocjena svih položenih ispita na svim razinama visokoškolskog obrazovanja: 

preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini (izdan i ovjeren od strane 
fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela); 

 Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave. 
 
DODATNI DOKUMENTI  
 
 Potvrda o znanju stranog jezika na kojem će se nastava održavati (ukoliko je posjedujete). 
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I Materijali za preuzimanje 
 

 Prijavni obrazac; 
 Izjava o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe Erasmus mobilnosti; 
 Izjava uz prijavu; 

 
Cjelokupna prijavna dokumentacija dostupna je za preuzimanje na mrežnim stranicama 
www.ffri.uniri.hr . 
 
 
J Ostalo 
 

Svi kandidati dužni su prethodno prijavi na Natječaj kontaktirati Erasmus  
koordinatora / nositelja kolegija na svojoj sastavnici te ih upoznati s prijavom. 
 

Izabrani kandidat/kandidatkinja dužan/dužna je prije odlaska na i po povratku s inozemne 
visokoškolske institucije pridržavati se propisane procedure (o kojoj će biti obaviješten/a) te 
Sveučilištu dostaviti potrebnu dokumentaciju. 
 
 
K Kontakt osobe za dodatne upite 
 
Za sve dodatne upite kandidati se mogu dostaviti pisani upit elektroničkom poštom Uredu za 
projekte Filozofskog fakulteta u Rijeci na adresu uzp@uniri.hr  s obveznim sadržajem naslova poruke 
„Natječaj studenti Gruzija – upit“. Na sve upite Ured za projekte se obvezuje odgovoriti u roku od 5 
(pet) radnih dana. 
 
 


