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I.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Istarsko veleučilište objavljuje natječaj za dodjelu
financijskih potpora nastavnom osoblju koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije.
Imenice muškoga roda („kandidat“, „član osoblja“, „nastavnik“, „vanjski suradnik“, „zaposlenik“) te imenice u
množini („osoblje“) u smislu ovoga natječaja odnose se na oba spola. Sukladno navedenome, članovi
nastavnog osoblja oba spola ravnopravni su prilikom prijave na natječaj i cjelokupne natječajne procedure.
Osnovni ciljevi Erasmus+ mobilnosti su: stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog obrazovanja,
jezika i kulture, promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova, stjecanje novih znanja i vještina koje
su važne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu te doprinos stvaranju Europskog prostora
visokog obrazovanja.
Svrha boravka nastavnog osoblja u inozemstvu je podučavanje.
Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti uz ovaj natječaj je od 15. siječnja 2022. do 31. svibnja 2022.
godine.
Trajanje mobilnosti osoblja u svrhu podučavanja može trajati (isključujući dane provedene na putu) najkraće
2 dana, a najdulje 5 dana. Uvjet za nastavno osoblje koje se prijavljuje za aktivnost podučavanja je održavanje
najmanje 8 sati nastave tjedno.
Započeta aktivnost mora se održati u kontinuitetu, prekid nije dopušten, osim ako za to ne postoje opravdani
razlozi.
Mobilnost je moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+
programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska,
Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska,
Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, te Island, Lihtenštajn,
Norveška, Republika Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija).
Švicarska nije prihvatljiva za sudjelovanje kao zemlja pošiljatelj niti kao zemlja domaćin.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje:
1. su članovi nastavnog osoblja (osobe u znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim ili nastavnim
zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata) Istarskog veleučilišta, zaposleni temeljem Ugovora o radu ili
važećeg Ugovora o djelu u ak.god. 2021./2022.
2. imaju suglasnog nadređene osobe o odsustvu kandidata s radnog mjesta za vrijeme mobilnosti.
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3. imaju zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem će održavati nastavu.
Iznosi financijske potpore za osoblje ovise o trajanju aktivnosti za koju se prijavljuju u okviru ovog Natječaja
i navedeni su u Uputama za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti nastavnog osoblja. Upute za prijavu
na natječaj i prijavni obrasci dio su ovog Natječaja i dostupni su na internetskim stranicama Istarskog
veleučilišta https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/erasmus-program/.
Međusobna prava i obveze između nastavnika odabranih za sudjelovanje u programu Erasmus+, inozemne
organizacije/ustanove domaćina te Istarskog veleučilišta regulirat će se Sporazumom o mobilnosti.
Međusobna prava i obveze između odabranih kandidata i Istarskog veleučilišta regulirat će se Ugovorom o
dodjeli financijske potpore za odobreno razdoblje mobilnosti između Veleučilišta i nastavnika izabranoga za
sudjelovanje u programu Erasmus+.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti je sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazum između Istarskog
veleučilišta i partnerske visokoškolske institucije u inozemstvu (lista je objavljena internetskim stranicama
Veleučilišta (https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/erasmus-program/). Lista partnera nije konačna jer
su u tijeku pregovori i sa drugim europskim visokoškolskim ustanovama.
Broj financijskih potpora koje će Istarsko veleučilište dodijeliti nastavnom osoblju ovisi o raspoloživosti
sredstava. Nastavno osoblje koje se prijavi na Natječaj, uz uvjet da mu je prijava prihvaćena, ali ne uđe u
krug stipendiranog osoblja, može na razmjenu otići o vlastitom trošku (tzv. zero-grant mobilnost). Na zerogrant mobilnost se primjenjuju sva pravila kao i za mobilnost osoblja koje će primiti Erasmus+ financijsku
potporu.
Nastavno osoblje s posebnim potrebama ima pravo na uvećani iznos financijske potpore (za detalje i opis
postupka prijava kandidati su dužni javiti se Erasmus koordinatoru).
Napomena: Osoblje ne može dobiti financijsku potporu u okviru programa Erasmus+ ukoliko će mobilnost
biti paralelno financirana iz drugih sredstava koja potječu iz Europske unije.
Financijska potpora bit će isplaćena u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju Hrvatske narodne banke na dan
isplate sredstava.
II.

POSTUPAK PRIJAVE

Prijavni obrazac, popratni prijavni obrasci za dodatno financiranje i ugovorni obrasci dostupni su na
internetskoj stranici Istarskog veleučilišta: https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/.
1. Prijave moraju
biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom
dokumentacijom (definirano u točki III ovog Natječaja). Prijavu treba vlastoručno potpisati. Prijave koje su
nepotpune ili su zaprimljene nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.
2. Potpunu prijavnu dokumentaciju potrebno je skenirati u PDF formatu i predati putem elektroničke pošte
na e-mail: international@iv.hr, a originalnu potpunu prijavnu dokumentaciju potrebno je predati u ured
tajnica ureda dekana u kabinetu B203 (s naznakom: Erasmus+ Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja) ili
poslati preporučenom poštom na sljedeću adresu:
Istarsko veleučilište – Università Istriana di scienze applicate
(Tim za međunarodnu suradnju i mobilnost)
Riva 6
HR-52100 Pula
s naznakom: prijava na Erasmus Natječaj za mobilnost nastavnog osoblja.
III.

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

Prijava za mobilnost nastavnog osoblja treba sadržavati:
1. Ispunjen i potpisan Prijavni obrazac za nastavno osoblje.
2. Obrazac Nastavnog plana (za aktivnost podučavanja).
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3. Pozivno pismo inozemne ustanove (Invitation Letter).
4. Životopis (European CV format).
5. Preslika osobne iskaznice.
6. Potvrda o zaposlenju na Istarskom veleučilištu iz koje je razvidno da kandidat ima sklopljen ugovor o radu
ili važeći ugovor o djelu tijekom cjelokupnog vremena trajanja boravka na inozemnoj visokoškolskoj
ustanovi.
7. Potpisana suglasnost nadređene osobe (poslodavca) za odsustvo kandidata s radnog mjesta za vrijeme
planirane Erasmus+ mobilnosti.
8. Ispunjena i potpisana suglasnost za korištenje i obradu osobnih podataka, u skladu s odredbama GDPRa.
9. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama (po potrebi).
Nepotpune prijave, prijave na neodgovarajućim obrascima i nepravodobne prijave neće se uzeti u
razmatranje.
IV.

ROK ZA PRIJAVU
Rok za prijavu je 10. siječanj 2022. u 16.00 sati.

V.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA

Postupak izbora odvija se u dva kruga:
1. krug - administrativna provjera prijava;
2. krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost
Postupak odabira kandidata prijavljenih na Erasmus+ natječaj provodi tročlano povjerenstvo koje imenuje
Tim za međunarodnu suradnju i mobilnost.
U prijavnom obrascu potrebno je jasno opisati ishode mobilnosti te kako doprinose profesionalnom razvoju
kandidata te ustanove. Prijave za koje se utvrdi da nisu povezive s radnim mjestom, odnosno zaduženjima
na ustanovi, odnosno prijave za koje se ne utvrdi da su korisne za daljnji profesionalni razvoj člana nastavnog
osoblja na radnom mjestu koje obavlja na ustanovi i/ili razvoj ustanove, neće se smatrati formalno
prihvatljivima.
Prijavljeni kandidati ocjenjivat će se prema sljedećim kriterijima poredanim po redu važnosti:
1. potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac te kompletna dokumentacija tražena Natječajem,
2. znanje jezika na kojem će se izvoditi nastava,
3. motivacija za odlazak na mobilnost i podobnost kandidata,
4. očekivani učinak na daljnji profesionalni razvoj kandidata na matičnoj instituciji,
5. očekivana korist u pogledu usavršavanja nastavnog procesa i pedagoških kompetencija kandidata,
6. očekivani doprinos strategiji internacionalizacije matične, kao i institucije domaćina,
7. način diseminacije iskustava po povratku na matičnu ustanovu.
VI.

OBJAVA REZULTATA

Konačna odluka o financiranju biti će donesena nakon što Istarsko veleučilište primi rezultate o financijskoj
potpori od Agencije za mobilnost i programe EU.
Svi pristupnici biti će e-mailom izvješteni o rezultatima evaluacijskog postupka. Isti će biti objavljeni
internetskoj stranici Istarskog veleučilišta: https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/.
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Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka.
Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih kandidata ili
na listi čekanja.
Izabrani kandidati dužni su se prije i po povratku s inozemne ustanove pridržavati propisane procedure (o
kojoj će biti obaviješteni) te Istarskom veleučilištu dostaviti zatraženu dokumentaciju.
Za dodatne informacije obratiti se na e-mail Tima za međunarodnu suradnju i mobilnost:
international@iv.hr
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