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Sveučilište u Zagrebu

�Dodatni Erasmus natječaj za nastavnike – održavanje 
nastave

�Dolazno Erasmus nastavno i nenastavno osoblje

�Erasmus pripremni posjeti
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Erasmus u ak. god. 2010./11. 
- (ne)nastavno osoblje  

DODATNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

- AKTIVNOST: održavanje nastave -

Sveučilište u Zagrebu raspisat će ovaj mjesec natječaj za raspodjelu sredstava
preostalih iz natječaja raspisanog u svibnju o. g.:

- financirat će se 8 mobilnosti
- svaka mobilnost bit će financirana najviše 5 dana.
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Erasmus u ak. god. 2010./11. 
- (ne)nastavno osoblje  

DODATNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

Razdoblje za odlazak na mobilnost:  do 30. rujna 2011.do 30. rujna 2011.do 30. rujna 2011.do 30. rujna 2011.

Ciljna skupina: Ciljna skupina: 
- nastavno osobljenastavno osobljenastavno osobljenastavno osoblje: osobe u znanstveno-nastavnim i umjetničko-
nastavnim zvanjima, u suradničkim zvanjima asistenta i 
znanstveni novaci

Odredište:  partnerske visokoobrazovne ustanove isključivo u državama 
članicama EU

Trajanje: 1 dan (najmanje 5 sati nastave) do 6 tjedana
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Erasmus u ak. god. 2010./11. 
- (ne)nastavno osoblje  

DODATNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

Uvjeti za prijavu:
- biti zaposlen na Ugovor o radu
- imati državljanstvo RH ili države EU, EFTA ili Turske, status izbjeglice, osobe 
bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u RH.bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u RH.

Financijska potpora:
- dnevnicednevnicednevnicednevnice za životne troškove (smještaj, prehrana, osiguranje, troškovi 
lokalnog prijevoza) - tablica na www.mobilnost.hr (“Nacionalna pravila za 
prijavitelje”)
- putni troškoviputni troškoviputni troškoviputni troškovi (javni prijevoz ili osobni automobil!, viza) u najvišem iznosu 
do 400 eura u kunskoj protuvrijednosti.
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Erasmus u ak. god. 2010./11. 
- (ne)nastavno osoblje  

DODATNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

Postupak prijave:
- kandidati podnose svoje prijave sveučilišnom UMS-u nakon objavljenog 

natječaja.

Prijavu sačinjavaju sljedeći dokumenti:
- molba na hrvatskom jeziku
- ispunjen i vlastoručno potpisan i odobren prijavni obrazac*
- životopis na hrvatskom ili engleskom jeziku (poželjno na Europass obrascu)
- potvrda o zaposlenju na Ugovor o radu na matičnoj ustanovi
- potpisana suglasnost dekana/rektora za odsustvo kandidata s radnog mjesta 

za vrijeme planirane mobilnosti.
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Erasmus u ak. god. 2010./11.
- (ne)nastavno osoblje  

DODATNI NATJEČAJ ZA NASTAVNIKE

NOVO!NOVO!NOVO!NOVO!

Prijavni obrazac tj. nastavni plan mora biti odobren na sastavnici i od strane odobren na sastavnici i od strane odobren na sastavnici i od strane odobren na sastavnici i od strane Prijavni obrazac tj. nastavni plan mora biti odobren na sastavnici i od strane odobren na sastavnici i od strane odobren na sastavnici i od strane odobren na sastavnici i od strane 
ciljnog sveučilištaciljnog sveučilištaciljnog sveučilištaciljnog sveučilišta (pečat i potpis ovlaštene osobe).
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Erasmus u ak. god. 2010./11. 
- dolazno (ne)nastavno osoblje  

DOLAZNO ERASMUS NASTAVNO I 
NENASTAVNO OSOBLJE

Upute za organizaciju i evidentiranje boravka dolaznog Erasmus osoblja:

- nastavni plannastavni plannastavni plannastavni plan tj. plan radaplan radaplan radaplan rada dolaznog Erasmus nastavnog i nenastavnog osoblja 
prethodno dogovoren između akademskih partnera + odobrava sastavnica Sveučilišta 
na kojoj će se mobilnost ostvariti;

- sastavnica (UMS ili kontakt osoba za međunarodnu suradnju) obavještava sveučilišni 
UMS o dogovorenom boravku dolaznog Erasmus osoblja na e-mail adresu 
renata.hranjec@unizg.hr; 
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Erasmus u ak. god. 2010./11.
- dolazno (ne)nastavno osoblje  

- smještajsmještajsmještajsmještaj moguć u profesorskim apartmanima (npr. Cvjetno naselje) 

fakultetski UMS / kontakt osoba za MS / akademski partner rezervira smještaj za fakultetski UMS / kontakt osoba za MS / akademski partner rezervira smještaj za 
Erasmus dolazno osoblje izravno kod Studentskog centra,  podružnica Smještaj -
vlado.levak@sczg.hr, tel. 4593 570;

- informacije o Sveučilištu + praktične informacije na engleskom jeziku: 
http://international.unizg.hr/relations/staff; 

- za dodatne informacije: renata.hranjec@unizg.hr, tel. 4698 102.
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Erasmus u ak. god. 2010./11.
- Erasmus pripremni posjeti

ERASMUS PRIPREMNI POSJETI

Cilj:
� sklapanje novih Erasmus ugovora (ne obnavljanje postojećih)ć
� dogovaranje stručne prakse� dogovaranje stručne prakse
� pokretanje Erasmus intenzivnih programa, osnivanje Erasmus  mreža, 

planiranje Erasmus multilateralnih projekata i Erasmus pratećih mjera

Aktivnosti:
- posjet jednoj ili više visokoobrazovnih ustanova ili tvrtkama
- sudjelovanje na kontakt seminarima koje organiziraju nacionalne 
agencije 
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Erasmus u ak. god. 2010./11 .
- Erasmus pripremni posjeti

Ciljne skupine: 
- nastavno i nenastavno osoblje
- zaposlenici tvrtki/organizacija (u svrhu osnivanja domaćih               

konzorcija za organizaciju studentske stručne prakse) 

Razdoblje u kojem moguća mobilnost: do 30. travnja 2011.do 30. travnja 2011.do 30. travnja 2011.do 30. travnja 2011.Razdoblje u kojem moguća mobilnost: do 30. travnja 2011.do 30. travnja 2011.do 30. travnja 2011.do 30. travnja 2011.

Financijska potpora:
- putni troškovi: do 400 eura
- troškovi života: tablica na www.mobilnost.hr (“Nacionalna 

pravila za prijavitelje”)
- sredstva se dodjeljuju po modelu first come, first served.
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Erasmus u ak. god. 2010./11. 
- Erasmus pripremni posjeti

Postupak prijave i prijavni obrazac objavljeni na Naslovnici mrežnih stranica 
Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta, 

http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja.http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja.

- rok za prijavu Sveučilištu u Zagrebu: najkasnije 60 dana prijenajkasnije 60 dana prijenajkasnije 60 dana prijenajkasnije 60 dana prije
početka pripremnog posjeta (preporučamo što ranije!)
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Sveučilišteu Zagrebu 

Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!Hvala na pažnji!

Ured za međunarodnu suradnju Ured za međunarodnu suradnju 
Sveučilišta u Zagrebu

http://international.unizg.hr/http://international.unizg.hr/http://international.unizg.hr/http://international.unizg.hr/
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