
2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ 
(KA103) za akademsku godinu 2020./21. – UPUTE ECTS i IRO 
KOORDINATORIMA SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 
 
Drugi krug Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu namijenjen je studentima koji sa stručnom praksom 
žele početi u periodu od 1. veljače 2021.- 30. srpnja 2021.  

Završetak mobilnosti je najkasnije 30.9.2021. 
 
Tekst Natječaja nalazi se na sljedećoj poveznici: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/2-krug-
natjecaja-za-mobilnost-studenata-erasmus-strucna-praksa-akademska-godina-202021/  

Krajnji rok za online prijave je 30.4.2021. u 12h. (ili ranije, ovisno o predviđenom datumu polaska). 

Krajnji rok za dostavu prijavne dokumentacije je petak 30.4.2021. do kraja dana (ili ranije, ovisno o 

predviđenom datumu polaska). 

Postoji mogućnost i ranijeg zatvaranja natječaja u slučaju ranijeg isteka predviđenih sredstava. 

DVIJE NOVOSTI u odnosu na 1. krug natječaja: 

A. Mogućnost planiranja virtualne ili kombinirane mobilnosti. U svrhu evidencije ovih opcija 

prilagođen je dokument Suglasnost ECTS koordinatora, koji je dostupan pod „Dokumenti i 

obrasci za 2020/21“.  

B. Otvoreni natječaj u trajanju od 6 mjeseci (2.11.2020. – 30.4.2021.), ili kraće ovisno o 

dostupnosti financijskih sredstava.  

VAŽNO: postupak prijave je i dalje predviđen isključivo elektroničkim putem, i oslanja se na pomoć 

ECTS i IRO koordinatora sastavnica SuZg (koraci 2 i 3). Pojašnjenje:  

1. Korak: Student se samostalno prijavljuje putem online prijavnog obrasca za studente. Ovaj 

prijavni obrazac sadrži osnovne informacije o planiranoj mobilnosti. Obrazac ove godine nije 

potrebno ispisivati niti potpisivati, te student samim slanjem obrasca (submit) pristaje na 

uvjete navedene u sklopu natječaja. 

2. Korak: Student dostavlja potrebnu prijavnu dokumentaciju ECTS koordinatoru odnosno 

koordinatoru za međunarodnu suradnju na matičnoj sastavnici. Popis dokumenata nalazi se 

u tekstu natječaja, str. 9.  

3. Korak: ECTS koordinator svojim potpisom i pečatom ovjerava dokument Suglasnost ECTS 

koordinatora s prijavom studenta na stručnu praksu, te zatim šalje sve prijavne dokumente 

za pojedinog studenta na adresu natjecaj.placement@unizg.hr. Ljubazno molimo da email 

sadrži sljedeće podatke u opisu (subject line): Slovna kratica sastavnice (iz tablice), Ime i 

prezime studenta, prijava na natječaj, Erasmus+ stručna praksa, 2. krug 2020/21. 

Napomena: dokumenti pristigli izravno od studenata neće biti uzeti u razmatranje.  

Primjer subject line: EFZG, Ivan Petrović, prijava na natječaj, Erasmus+ stručna praksa, 2. Krug 

2020/21. 
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Podjela posla predviđena je prema sastavnicama, na sljedeći način: 

 Sastavnice prirodoslovnog, tehničkog i biotehničkog područja te biomedicine i zdravstva: 

kontakt osoba je Ružica Bruvo. 

 Sastavnice društveno-humanističkog i umjetničkog područja: kontakt osoba je Ratimira 

Šimundić.   

U prilogu šaljemo i popis sastavnica s uključenim kraticama za subject maila prema predviđenim 

zaduženjima pojedine koordinatorice.  

Prijavnu dokumentaciju koja stigne na email adresu natjecaj.placement@unizg.hr primat će obje 

koordinatorice, dok će obrada dokumentacije i specifična daljnja komunikacija sa sastavnicama i 

studentima ići odvojeno, ciljano prema podjeli posla.  

 

Srdačan pozdrav, 

 

Ružica Bruvo, Ratimira Šimundić 

mailto:natjecaj.placement@unizg.hr

