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Razdoblje: 01.06.2010. – 30. 09. 2011.

Isključivo s institucijama zemalja članica EU

Nove aktivnosti u odnosu na 2009./2010.



Mobilnost studenata – studijski 
boravak i stručna praksa 

Studijski boravak - redoviti preddiplomski, diplomski 
ili poslijedipomski studij (uključujući izradu završnog 
rada) – ne samostalno istraživanje koje nije dio 
studija
Stručna praksa – uz uvjet da matični fakultet istu 
prizna kao dio studijskog programa
Kombinacija stručne prakse i studijskog boravka –
ako je pod nadzorom sveučilišta na kojoj student 
obavlja studijski boravak, bez prekida



Sporazumi

Studijski boravak – isključivo na temelju 
međuinstitucijskih sporazuma 
Stručna praksa – Nije potrebno sklopiti sporazum 
između matične ustanove studenta i dotične tvrtke. 
Odnos je određen dokumentom Training Agreement 
koji potpisuje student, matična ustanova i inozemna 
tvrtka. 



Stručna praksa
U tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim 
subjektima koje imaju status pravne osobe.

Iznimke: europske ustanove, ustanove koje upravljaju 
programima EU, diplomatska predstavništva RH u 
inozemstvu



Dužina boravka
Studijski boravak: 3-12 mjeseci

Stručna praksa: 3-12 mjeseci

Produženje razdoblja mobilnosti: 
- sporazum o produženju mora biti sklopljen prije 
završetka prethodne mobilnosti
- bez prekida
- ne duže od 30. rujna 2011. 



Korisnici

Student smije tijekom studija koristiti jednu financijsku potporu 
za studijski boravak, jednu za stručnu praksu i jednu za 
Erasmus Mundus. 
Ukupno – ne duže od 24 mjeseca
Financijska potpora  samo ako nije paralelno financiran iz 
sredstava koja potječu iz EU
Nacionalne stipendije ili druge potpore za povećanje iznosa 
dozvoljene. 
Invalidi – dodatnu potporu
Zero grant studenti – ista prava kao i Erasmus studenti, bez 
financijske potpore



Training Agreement
Plan aktivnosti
Ishode učenja s obzirom na znanja, vještine i kompetencije 
koje student treba steći
Mentorstvo
Vezu stručne prakse sa studijem
Ostvarni rezultati koji će se priznati po završetku stručne 
prakse

Sastavni dio Ugovora jest Quality Commitment – dokument 
koji opisuje uloge i odgovoronosti svih strana koje sudjeluju u 
organizaciji i izvedbi stručne prakse



Intenzivni tečajevi jezika
Cilj : priprema studenta za studijski boravak ili stručnu praksu 
u inozemstvu
Isključivo za početne i srednje tečajeve
Manje poznate jezike – engleski, njemački i francuski nisu 
dozvoljeni
Tečajevi samo u zemljama EU 
Trajanje: 2-6 tjedana (za 60 sati nastave) između lipnja i rujna 
2010. te u siječnju i veljači 2011. 
Ne smije biti istodobno sa studijskim/stručnim boravkom 
Ne dozvoljava se studentima koji studiraju jezik države u koju 
idu 



Rokovi EU

Procjena broja mobilnosti 12. ožujka 2010. 

Evaluacija od strane Agencije 1. svibnja 2010. 



HVALA!


