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Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

� Erasmus za (ne)nastavno osoblje 2012./13.

� Pripremni posjeti u 2012./2013. 

� Studijski posjeti u 2012./2013.

� Nastavnička bilaterala u 2012. g. 

� Nastavnička bilaterala u 2013. g. – nova procedura!

� Specijalističko obrazovanje nastavnika

� Upis u EMS - podsjetnik
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Erasmus za (ne)nastavno osoblje 2012./13. 

ERASMUS ZA (NE)NASTAVNO OSOBLJE 
2012./13.

� Erasmus individualna mobilnost za nastavno i nenastavno
osoblje

� Dolazna Erasmus mobilnost
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Erasmus za (ne)nastavno osoblje 2012./13. 

Razdoblje:  1. lipnja 2012. (ako moguće) – 30. rujna 2013.

Aktivnosti: 

1) održavanje nastave od strane nastavnog osoblja SuZ-a ( u inozemstvu) 
te pozvanog osoblja iz stranih poduzeća* (u HR, odredit će se kvota)

* poduzeće = svaki subjekt koji se bavi ekonomskom aktivnošću u javnom ili privatnom sektoru 
(npr. poduzeća, visoka učilišta, istraživačke centre, samozaposlene osobe, obiteljske poduzeća, (npr. poduzeća, visoka učilišta, istraživačke centre, samozaposlene osobe, obiteljske poduzeća, 
partnerstva i udruženja koja se redovito bave gospodarskom aktivnošću) 

2) stručno usavršavanje osoblja u poduzećima i na visokim učilištima

Financijska potpora:
- životni troškovi (smještaj, prehrana, osiguranje, troškovi lokalnog 
prijevoza) i stvarni putni troškovi (javni prijevoz ili osobni automobil, 
viza) do 400 eura u KN.
…
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Erasmus za (ne)nastavno osoblje 2012./13. 

- visoka učilišta, nakon dobivanja financijske potpore, zasebno određuju 
dnevni iznos za životne troškove u iznosu od 50%, 60%, 70%, 80% ili 90% 
najvišeg iznosa određenog od Europske komisije (Nacionalna pravila, tablica 1) 

odabrani postotak bit će objavljen u sveučilišnom natječaju

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

objavljenog natječaja 

Predviđeni datum sveučilišnog natječaja: ožujak 2012. 

Detaljnije na: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=467

Financijska potpora moguća samo za prvu Erasmus mobilnost? – čekamo odgovor 
nacionalne Agencije za mobilnost
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Erasmus dolazno(ne)nastavno osoblje  

DOLAZNO ERASMUS NASTAVNO I NENASTAVNO 
OSOBLJE

- upute za organizaciju i evidentiranje boravka dolaznog Erasmus 
osoblja: objavljene na stranicama UMS-a,  osoblja: objavljene na stranicama UMS-a,  
http://international.unizg.hr/medjunarodna_suradnja/mobilnost_sveu
cilisnih_djelatnika/bilateralna_razmjena2/dolazno_erasmus_osoblje

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

- za dodatne informacije: staff@unizg.hr, tel. 4698 102
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Pripremni posjeti u 2012./13.

PRIPREMNI POSJETI U 2012./2013.

Aktivnosti (1-5 dana):
- posjet jednoj ili više visokoškolskih ustanova ili tvrtki 
- sudjelovanje na kontakt seminarima koje organiziraju nacionalne agencije 

NOVO:
- prijavu u NA može predati fakultet, a potpis dekana je prihvatljiv 
- ugovor o financijskoj  potpori potpisuje sastavnica
- isplate će ići direktno na sastavnicu 
- sastavnica je zadužena za financijsku provedbu projekta
- 4 roka za prijavu (10.2., 8.6., 14.9., 9.11.) � realizacija: 23.3.’12.-30.4.’13.

Sastavnica je dužna pravovremeno dostaviti podatke i osnovnu dokumentaciju UMS-u koji 
izrađuje završno izvješće za svaku projektnu godinu – detaljnije na slideu 9.

Detaljnije na: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=133 (i kod ostalih potprograma 
(Comenius, Leonardo, Grundtvig)
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Studijski posjeti u 2012./13.

STUDIJSKI POSJETI U 2012./13.

Sudionicima studijskih posjeta omogućuje se upoznavanje s
trenutnim stanjem u obrazovnim sustavima država sudionica 
programa za cjeloživotno učenje.

Trajanje: 3 do 5 dana

Decentralizirana aktivnost, prijavljuju se pojedinci, biranje tema iz Kataloga 
studijskih posjeta � detaljnije na http://studyvisits.cedefop.europa.eu

NOVO:
- prijavu u NA može predati fakultet, a potpis dekana je prihvatljiv 
- 2 roka za prijavu (30.3. i 12.10.2012.) � realizacija: od rujna 2012. do 

lipnja 2013. 
Sastavnica je dužna pravovremeno dostaviti podatke i osnovnu dokumentaciju UMS-u koji 
izrađuje završno izvješće za svaku projektnu godinu – detaljnije na slideu 9. 

Mogućnost organiziranja studijskog posjeta na vašoj sastavnici. 

Detaljnije na: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=12
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Studijski posjeti u 2012./13.

Pripremni i Studijski posjeti – dostava 
dokumentacije

Središnjem Uredu za međunarodnu suradnju svaka sastavnica je dužna dostaviti 
osnovnu dokumentaciju o svakom projektu (rok = po primitku):

� suglasnost dekana� suglasnost dekana
� prijavu (potpisano i pečatirano) i pozivno pismo
� AMPEU odluku o odobrenju/odbijanju prijave
� Ugovor o dodjeli sredstava (Grant agreement)
� završno izvješće (potpisano i pečatirano)
� analizu završnog izvješća AMPEU (AMPEU ocjenjuje provedbu i završno 

izvješće)
� potvrde o isplatama financijskih sredstava krajnjim korisnicima.

Gore navedenu dokumentaciju molimo dostaviti u elektroničkom obliku na 
staff@unizg.hr
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Nastavnička bilaterala 2012.

Mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih 
sporazuma u 2012. 

Mogućnosti:
- kroz sveučilišni natječaj (prosinac 2012.)
- kroz Plan financija 2012.

Sveučilišni natječaj 2012.:
- tijekom prosinca 2011.
- za Solun, Pečuh, Jagiellonsko sveučilište u Krakovu, Comenius sveučilište u
Bratislavi, Beč, Mainz, Padovu

- predviđeni početak odlaska na strana sveučilišta: veljača 2012.

- kandidati podnose svoje prijave matičnom fakultetu/akademiji
� sastavnice vrše rangiranje prijavljenih kandidata i svoje prijedloge
(rang-liste) šalju UMS-u koji radi konačne rang-liste.

Sveučilište u Ljubljani: potpuni prelazak na Erasmus na zahtjev Ljubljane!
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Nastavnička bilaterala 2013.

Mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih 
sporazuma u 2013. (prijedlog) 

Nova koncepcija!

- centralizirana dodjela sredstava i provedba (sveučilišni UMS)

- budžet određen za nastavničku bilateralu izvan Erasmusa – cca 750 000 KN

- 3 kategorije mobilnosti:

a) “dogovorena bilaterala” (dolazna/odlazna mobilnost) – npr. Berlin,
Hamburg, Krakov, Bratislava, Beč, Solun itd. i odabrani prekomorski strateški
partneri (kraći boravci, kod prekomorske razmjene SuZ po potrebi financira
cijeli boravak)

b) slobodna mobilnost (i izvan dogovorenih bilateralnih sporazuma) – nekoliko
osoba, kraći boravci, po potrebi cijeli boravak financira SuZ

c) potpora specijalističkom obrazovanju nastavnika u inozemstvu (od ak. god.
2011./12., duži boravci, 1 do više osoba)

…
11



Nastavnička bilaterala 2013.

…

- objava natječaja 2x/godina: kraj rujna/ožujak � sastavnice dostavljaju
prijedloge do 1.12./1.6. � izbor i objava rezultata 20.12./20.6. � mobilnost od
siječnja/srpnja

- sastavnice predlažu svoje rang-liste za orijentaciju � Sveučilište može dati
prednost nastavnicima koji još nisu bili na razmjeni ili Erasmusu unatrag 3 godine
(osobe koje su unatrag 3 godine bile na razmjeni mogu ići ponovno ukoliko će biti(osobe koje su unatrag 3 godine bile na razmjeni mogu ići ponovno ukoliko će biti
mjesta i sredstava)

- 1 mobilnost/nastavnik/godina (osim ako ostane financija i mjesta – ukupno max 2
mobilnosti/nastavnik/godina) preko sveučilišnog natječaja

- dolazni nastavnici:

1) kao za odlaznu mobilnost pod a) i b), ili
2) princip „first come, first served“ (sastavnice dostavljaju „Plan financija za
dolazne nastavnike“).
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Potpora za specijalističko obrazovanje
sveučilišnih djelatnika 

Potpora  za dodatno specijalističko obrazovanje 
sveučilišnih djelatnika 

- mogu se prijaviti ISKLJUČIVO djelatnici koji na stranim sveučilištima u svrhu
dodatnog specijalističkog obrazovanja za potrebe matičnog fakulteta upisuju
cjelokupni programcjelokupni program

- prvi takav natječaj objavljen ove akademske godine
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Evidencija međunarodne suradnje

Upis inozemnih boravaka u Evidenciju 
međunarodne suradnje (EMS) - podsjetnik

http://medjunarodna.unizg.hr/

- središnje mjesto za pohranu informacija o svim vidovima međunarodne suradnje
Sveučilišta u ZagrebuSveučilišta u Zagrebu

- podatke u ovu evidenciju unose sami djelatnici Sveučilišta, kontinuirano tijekom
cijele godine, i tako ostvaruju ažurnost baze podataka

- nadzor nad samom bazom osigurava Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta,
koji korigira zapise te komunicira s djelatnicima Sveučilišta

- evidentiraju se:

a) inozemni boravci djelatnika Sveučilišta i njegovih sastavnica

b) boravci inozemnih gostiju na Sveučilištu tj. njegovim sastavnicama.

Molimo sastavnice i njihove djelatnike da unesu svoje inozemne boravke
kao i inozemne posjete na Sveučilištu tijekom 2011. Hvala!
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Sveučilište u Zagrebu 

Hvala na pažnji!

renata.hranjec@unizg.hr, staff@unizg.hrrenata.hranjec@unizg.hr, staff@unizg.hr
tel. 4698 102

http://international.unizg.hr/
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