
 

 

Uvjeti prijave na Natječaj i mogućnosti financiranja za Erasmus 
mobilnost za nastavno i nenastavno osoblje: 

• Status zaposlenika na TVZ-u (na neodređeno ili na određeno vrijeme) ili vanjskog suradnika 
zaposlenog na Ugovor o djelu 

• Na isti Natječaj ne smiju predati dvije prijave – za mobilnost u svrhu usavršavanja (STT) i 
mobilnost u svrhu održavanja nastave (STA) 

• Djelatnik može tijekom jedne akademske godine realizirati samo jednu mobilnost  
• Sredstva se raspodjeljuju na slijedeći način: 80% sredstava za mobilnost nastavnika, 20% 

sredstava za mobilnost nenastavnog osoblja  
• Financiraju se STT boravci do 7 dana i STA boravci do 14 dana 
• Djelatnik se za STT boravak smije prijaviti najviše 3 puta za redom 

Kriteriji odabira kandidata za Erasmus mobilnost 
za nastavno i nenastavno osoblje: 

1. Povjerenstvo za odabir nastavnog i nenastavnog osoblja u sklopu Erasmus programa čine po 
jedan član sa svakog odjela i zapisničar. Članove za svaki Natječaj imenuje Pročelnik odjela. 
 

2. Kriteriji za odabir nastavnog i nenastavnog osoblja: 
2.1. Ispunjeni svi uvjeti natječaja. Nepotpuno predane prijave se odbijaju bez mogućnosti 
naknadne nadopune) 
 
2.2. Bodovi se stječu po kriterijima: 
2.2.1.Bodovi stečeni na temelju dobivenog financiranja (granta) na natječajima u posljednje 

tri godine (3 dobivena granta = 0 bodova, 2 granta = 2 boda, 1 grant = 5 bodova, 0 
granta=10 bodova). 

2.2.2.Dodatne bodove će donositi uspješno iniciranje potpisivanja bilateralnog sporazuma 
(BA-Bilateral Agreement) sa drugom visokoškolskom ustanovom (novi partner TVZa u 
Erasmus+ programu) u vremenu od prošlog dobivenog granta – 15 bodova BA za 
mobilnost studenata i djelatnika, 10 bodova BA za mobilnost samo djelatnika. 

2.2.3.Posjedovanje pozivnog pisma sa institucije na kojoj žele ostvariti mobilnost (5 bodova) 
i/ili potpisan Ugovor o mobilnosti-Mobility Agreement (10 bodova, koji ujedno i 
isključuju 5 bodova za pozivno pismo) Pozivno pismo i/ili Mobility Agreement trebaju 
biti u predanoj dokumentaciji na Natječaj, ne prihvaćaju se naknadno. 

2.2.4. Za STT mobilnosti (stručno usavršavanje) se, u slučaju da su vrijeme i mjesto (i plan 
rada) mobilnosti isti kod više prijavljenih, broj bodova smanjuje recipročno broju 
sudionika. Odnosno, za dvije iste prijave broj bodova se tim kandidatima smanjuje za 
4, za tri iste prijave broj bodova se tim kandidatima smanjuje za 6 itd. 

2.2.5. Djelatniku koji stekne pravo na grant a ne realizira ga, pri slijedećoj prijavi na Natječaj 
oduzima se 10 bodova. 

2.2.6. Osobni bodovi nastavnika – u svaku prijavu za natječaj nastavnik definira koliko 
dodatnih bodova želi „uložiti“. Bodovi se stječu: 

• prvi odlazak na STA usavršavanje – 10 bodova 
• svaki slijedeći odlazak na STA usavršavanje – 4 bodova 
• svaki kolegij držan na stranom jeziku (za strane studente) – 6 bodova 

 



 

 

3. Rangiranje kandidata: 
3.1. Povjerenstvo će na temelju procjena prijava rangirati kandidate unutar pojedinog 

Natječaja, posebno za nenastavno osoblje, posebno za nastavno osoblje za aktivnost 
STA (Mobilnosti u svrhu održavanja nastava) te posebno za nastavno osoblje za 
aktivnost STT (Mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja) 

3.2. Rang lista kandidata sastoji se od liste kandidata kojima je odobren grant, kandidata koji 
su na čekanju i odbijenih kandidata. Na temelju rezultata Natječaja kandidat može 
uložiti žalbu unutar 8 dana od Završetka Natječaja. 

3.3. Unutar grupacije kandidata sa istim brojem bodova prednost imaju mobilnosti koje 
zahtijevaju manja financijska sredstva. 
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