Kriteriji odabira kandidata za Erasmus mobilnost za studente od 2018/19:
1. Povjerenstvo za odabir studenata u sklopu Erasmus programa čine 3 člana Erasmus povjerenstva i
zapisničar.
2. Kriteriji za odabir studenata:
2.1. Umnožak težinskog prosjeka ocjena i broja ECTS bodova (U = težinski prosjek x stečeni ECTS
bodova)
2.2. Razgovor s povjerenstvom na stranom jeziku
2.3. Dodatni kriteriji
3. Razrada kriterija:
3.1. Povjerenstvo razgovor s kandidatima, provjerava motivacijska pisma i ima pravo odbiti
kandidata. Svaki član povjerenstva nakon razgovora kandidate ocjenjuje bodovima (do 30 bodova za
Natječaj za zimski semestra, do 40 bodova za Natječaj za ljetni semestar). Ako je ocjena pozitivna
student se rangira na rang listu studenata koji će primiti financijsku potporu ili na listu čekanja, a ako
je ocjena negativna tj. 0 bodova tada se student rangira na rang listu odbijenih studenata i prima
pisano obrazloženje te odluke.
3.2. Dodatni bodovi:
1. Studenti koji se prijavljuju za praksu a u Natječaju prilože dvosmjerni kontakt sa firmom –
dodatnih 150 bodova
2. Studenti koji su već bili tijekom studija na TVZ na Erasmus mobilnosti – dodatnih -50 bodova
4. Rangiranje kandidata:
4.1. Nužan uvjet za ostvarivanje Erasmus mobilnosti je pozitivna ocjena razgovora s Povjerenstvom.
4.2. Formula za izračun ukupnog broja bodova glasi:
zbroj bodova članova Povjerenstva + U +zbroj svih dodatnih bodova
4.3. Temeljem ostvarenog broja bodova, Povjerenstvo za odabir studenata sastavlja zasebnu rang
listu studenata za aktivnost studentska mobilnost u svrhu pohađanja nastave odnosno za aktivnost
studentska praksa. Za svaku aktivnost posebno formiraju 2 liste – jedna za stručne studije i druga za
specijalističke diplomske stručne studije. Unutar svake liste studenti se dijele u kategorije „odobren
grant“, „na čekanju“ i „odbijen“.
4.4. Rezultati natječaja (rang liste) objavljuju se na web stranicama Tehničkog veleučilišta u Zagrebu.
4.5. Prijavom na natječaj, studenti prihvaćaju da je rang lista javni podatak i da će Tehničko
veleučilište u Zagrebu objaviti njihovo ime, nominaciju i ukupni broj ostvarenih bodova.
4.6. Studenti kojima se dodijeli grant, a oni nakon toga odustanu od mobilnosti, automatski će biti
odbijeni na svim daljnjim natječajima za Erasmus mobilnost na TVZ-u.
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