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I. UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA FINANCIJSKU POTPORU 

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Istarsko veleučilište objavljuje natječaj za dodjelu 

financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha 

boravka u inozemstvu je stručna praksa. 

Na natječaj se mogu prijaviti svi redovni i izvanredni studenti Istarskog veleučilišta. 

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je od 01. svibnja 2022.  do 28. veljače 2023. 

Mobilnost u svrhu stručne prakse 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). 

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s 

organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu, međutim potičemo i obavljanje stručne prakse 

kroz program Erasmus+ za studente koji već imaju kontakte sa inozemnim poduzećima i tvrtkama kod kojih 

bi to željeli obavljati. 

Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je od 2 do 6 mjeseci (s mogućnošću produljenja do 12 

mjeseci). 

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju 

u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za prijavu na natječaj. Upute za prijavu na natječaj 

i prijavni obrasci su dio ovog Natječaja i dostupni su na internetskim stranicama Istarskog veleučilišta 

https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/. 

Program Erasmus + omogućava pomoć za studente slabijeg socioekonomskog statusa, kao i za studente u 

nepovoljnom položaju. Uvjeti za dodjelu dodatne mjesečne studentske potpore studentima slabijega 

socioekonomskog statusa u iznosu od dodatnih 200 EUR mjesečno za aktivnost studijski boravak te u iznosu 

od dodatnih 200 EUR mjesečno za aktivnost stručna praksa za ak. god. 2021./2022. navedeni su u Uputama 

za prijavu na natječaj. Nakon odabira na Natječaju, a prije odlaska na mobilnost studenti predaju 

dokumentaciju kojom dokazuju  svoje posebne potrebe i nepovoljan položaj prema Uputama za prijavu na 

natječaj. 

https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/
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Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih studenata, 

mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Na njih se primjenjuju ista pravila kao i na Erasmus studente koji 

su dobili financijsku potporu. 

 

II. POSTUPAK PRIJAVE 

Prijavni obrazac, popratni prijavni obrasci za dodatno financiranje i ugovorni obrasci dostupni su na web 

stranici Istarskog veleučilišta: https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/ . 

1. Prijave moraju   biti dostavljene na službenom prijavnom obrascu s priloženom prijavnom 

dokumentacijom (točka III). 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  studenata-stručna 

praksa) 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 studenata – stručna praksa) – potrebno je 

naznačiti za što se student prijavljuje. 

 

III. PRIJAVNA DOKUMENTACIJA 

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati: 

1. Popunjeni prijavni obrazac za studente, koji sadrži motivacijsko pismo i životopis. 

2. Presliku osobne iskaznice. 

3. Potvrdu o statusu studenta na Istarskom veleučilištu u ak.god. 2021./2022. sa prijepisom ocjena 

dosad položenih ispita te ostvarenih ECTS bodova. 

IV. ROK ZA PRIJAVU 

Rok za prijavu za stručnu praksu: 30. travanj 2022. u 16.00 sati. 

V. POSTUPAK IZBORA  

Postupak izbora odvija se u dva kruga: 

1.  krug - administrativna provjera prijava; 

2.  krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost  

Postupak odabira studenata prijavljenih na Erasmus+ natječaj provodi Tim za međunarodnu suradnju i 

mobilnost prema redoslijedu pravovaljane prijave (kandidati koji se prvi prijave, a zadovoljavaju formalne 

uvjete Natječaja, dobit će financijsku potporu sve do konačne raspodjele preostalih sredstava za mobilnost 

studenata). 

Rang lista studenata bit će sastavljena za sve studije zajedno, a konačna odluka o financiranju biti će 

donesena nakon što Istarsko veleučilište primi rezultate o financijskoj potpori od Agencije za mobilnost i 

programe EU.  

 

VI. OBJAVA REZULTATA 

https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/
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Prijavom na natječaj studenti pristaju da se njihovi podaci objave na rang listi. 

Svi pristupnici biti će e-mailom izvješteni o rezultatima evaluacijskog postupka. Isti će biti objavljeni na 

internetskoj stranici Istarskog veleučilišta: https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/ . 

Za dodatne informacije u vezi ovog Natječaja obratiti se na e-mail Tima za međunarodnu suradnju i 

mobilnost: international@iv.hr  . 

 

https://www.iv.hr/medunarodna-suradnja/natjecaji/
mailto:international@iv.hr

