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Erasmus + je program 

studentske mobilnosti jednakih 

mogućnosti za sve studente 

bez obzira na različitosti!!!

Što je ?
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Jean Monnet i SPORT



Otvoren je natječaj za
Erasmus+ mobilnost studenata

u akad. godini 2022./2023.

 Rok za prijavu: 31. ožujka 
2022.

 Važeće razdoblje za realizaciju 
mobilnosti je 1. rujna 2022. –
31. srpnja 2024.



Gdje možeš ostvariti mobilnost?
 države članice EU-a

 Island, Lihtenštajn, Norveška 

 Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija

 te po novom regije 1-12, regije 13 i regije 14

Više na:(programski vodič)

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2021-11/2022-erasmusplus-programme-guide.pdf


Opći uvjeti za sudjelovanje

•Međuinstitucijski Erasmus sporazumi

•Mobilnost je moguće ostvariti unutar programskih 

zemalja

•Studenti sami biraju inozemna sveučilišta ili 

organizacije

•Nema plaćanja školarine

•Priznavanje razdoblja mobilnosti ili stručne prakse na 

matičnom sveučilištu



Tko se može prijaviti?

• Svi studenti Sveučilišta u Osijeku koji imaju hrvatsko državljanstvo ili 

državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus programa, studenti 

sa statusom izbjeglice, studenti bez državljanstva, odnosno studenti koji 

imaju registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj, migranti u 

statusu azilanata

• Studenti u trenutku realizacije mobilnosti za studij moraju biti upisani u 

drugu godinu preddiplomskog studija s ostvarenih najmanje 60 ECTS



Svrha mobilnosti:

DUGOROČNA 

MOBILNOST -

STUDIRANJE U 

INOZEMSTVU:

1. rujna 2022. – 31. 

srpnja 2024. 

najmanje 2 mjeseca, 

a najduže 12 

mjeseci

Prosječno 5 mjeseci

DUGOROČNA 

MOBILNOST -

STRUČNA PRAKSA:

 najmanje 2 mjeseca, 

a najduže 12 mjeseci

Mogućnost korištenja 

financijske potpore i 

nakon završetka 

studija, no odobrena 

Erasmus+ mobilnost 

se mora realizirati u 

okviru jedne (1) 

godine od 

dana/datuma 

završetka studija,

Zaključno do 31. 

DUGOROČNA 

MOBILNOST -

KOMBINIRANI 

STUDIJSKI 

BORAVAK I 

STRUČNU PRAKSU:

 najmanje 2 

mjeseca, a najduže 

12 mjeseci

 Zaključno do 31. 

srpnja 2024. 
KRATKOROČNA 

MOBILNOST:

Dužina razdoblja 

mobilnosti za 

kratkoročnu 

mobilnost (studij ili 

praksa) je najmanje 



Sveučilišni natječaj!

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-

studenata-za-zimski-semestar-u-akademskoj-godini-2022-

2023/

Dokument: Upute za studente

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-za-zimski-semestar-u-akademskoj-godini-2022-2023/


Prijava za mobilnost  OBVEZNO mora 
sadržavati:

popunjen prijavni obrazac 

kopiju domovnice

potvrdu o statusu studenta

prijepis ocjena svih položenih ispita (sve razine)
DODATNO:

 izjava o članovima zajedničkog kućanstva

obrazac i potrebna dokumentacija za dokazivanje statusa 
studenta s manje mogućnosti



• Odaberite inozemno sveučilište i informirajte se o studijskim
programima

• Kontaktirajte nadležne profesore za pojedini predmet ili 
Erasmus koordinatora na Vašem Fakultetu

• Napišite dobro pismo motivacije!

• Prijavite se na natječaj do 31. ožujka 2022.

POSTUPAK PRIJAVE za mobilnost u svrhu 

studijskog boravka 



POSTUPAK PRIJAVE za mobilnost u svrhu 

stručne prakse 

Kako naći praksu?

* ErasmusIntern (http://erasmusintern.org)

Europlacements (www.europlacement.com)  

Globalplacements (www.globalplacement.com) 

* uz pomoć Vaše sastavnice / koordinatora / Ured za međunarodnu 

suradnju

• Samoinicijativno

* Pismo motivacije!

Prijava na natječaj do 31. ožujka 2022.

http://erasmusintern.org/
http://www.europlacement.com/
http://www.globalplacement.com/


Financijska potpora
Dugoročna fizička mobilnost studenata unutar programskih zemalja



Financijska potpora
Posebne kategorije i dodaci u studentskim mobilnostima

Važno: studenti i nedavno diplomirani s manje mogućnosti koji idu na dugoročnu mobilnost u 
svrhu stručne prakse unutar programskih zemalja ili prema Regijama 13 i 14 imaju pravo na OBA 
dodatka



Odabir studenata prijavljenih na 
natječaj

Osnovni kriterij za odabir:

 prosjek ocjena koje je student ostvario na trenutačno 
upisanom studiju 

prosjek ocjena iz stranog jezika tijekom cjelokupnog 
studija -sve razine 

pismo motivacije



Obrasci za provedbu mobilnosti:

-Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u 
svrhu studija) 
-Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u 
svrhu stručne prakse)

Napomena:

Learning Agreement for Studies popunjava se preko online platforme na koju se potrebno registrirati/prijaviti putem linka:
https://learning-agreement.eu/ , dok se

Learning Agreement for Traineeships i dalje popunjava u word dokumentu i šalje na potpis koordinatorima preko e-maila.



Što nakon odobrenja Erasmus+ mobilnosti?

 Služba za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Osijeku nominirat će 
odabrane Erasmus+ studente na pojedine inozemne institucije za 
realizaciju studijskog boravka. Inozemna institucija izvješćuje 
Sveučilište u Osijeku o prihvaćanju ili odbijanju Erasmus+ studenata 
koji su nominirani za razmjenu.

 Nakon prihvaćanja nominacije, Erasmus+ student je dužan 
prijaviti se inozemnoj instituciji putem propisanih prijavnih 
obrazaca koji su dostupni na internetskim stranicama pojedine 
institucije.



Prihvatno pismo i Ugovor o dodjeli 
financijske potpore

 Nakon zaprimanja prijave, inozemna institucija studentu šalje
Prihvatno pismo i ostale upute za realizaciju mobilnosti

 Prihvatno pismo koristi se kao dokaz / odobrenje za 
sudjelovanje u Erasmus+ programu i na temelju Prihvatnog 
pisma priprema se Ugovor o dodjeli financijske potpore koja 
se sklapa sa Sveučilištem



Što nakon odobrenja Erasmus + mobilnosti?

• Potpisivanje Ugovora o dodjeli financijske potpore

• Organizacija puta i smještaja (privremeni boravak, osiguranje)



Što nakon realizacije Erasmus + mobilnosti?

• Najkasnije dva tjedna nakon povratka iz inozemstva studenti su dužni završno 
izvješće o Erasmus+ mobilnosti dostaviti Sveučilištu u Osijeku.



Za sve dodatne informacije o natječaju i 
potrebnoj dokumentaciji:

• Sveučilište u Osijeku 

• Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju 

• Tel: 031 224 171 

• jplesa@unios.hr



Za sve dodatne informacije stoji ti na 
raspolaganju Ferit tim

Erasmus koordinator: prof. dr. sc. Karlo Emmanuel Nyarko

E-mail: karlo.nyarko@ferit.hr

Ured za međunarodnu suradnju: ured T0-10

Voditeljica Ureda: Mirela Glavaš

Viši stručni referent: Tihana Vajnand

E-mail ureda: ured.projekti@ferit.hr 

Telefon: 031-224-700


