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Veleučilište Hrvatsko zagorje Krapina 
Šetalište Hrvatskog narodnog preporoda 6 

49000 Krapina 
   

 
Kriteriji odabira kandidata za Erasmus+ mobilnost 

ne(nastavnog) osoblja 
 
 
Povjerenstvo za odabir kandidata za odlaznu mobilnost 

Dekan donosi Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za odabir kandidata za odlaznu mobilnost 

u okviru danog programa i na određeno razdoblje, te zamjenskih članova. Pritom u redovima članova 

Povjerenstva mora biti zastupljen svaki studij s barem jednim članom.    

Bodovi se stječu prema slijedećim kriterijima: 

1. dobiveno financiranje (grant) na natječajima u zadnje tri godine (3 dobivena granta = 0 bodova, 

2 granta = 2 boda, 1 grant = 5 bodova, 0 granta=10 bodova).  

2. uspješno iniciranje potpisivanja bilateralnog sporazuma (BA-Bilateral Agreement) s drugom 

visokoškolskom ustanovom (novi partner Veleučilišta u Erasmus+ programu) u vremenu od prošlog 

dobivenog granta – 15 bodova BA za mobilnost studenata i djelatnika, 10 bodova BA za mobilnost 

samo djelatnika.  

3. posjedovanje pozivnog pisma s institucije na kojoj žele ostvariti mobilnost (5 bodova) i/ili 

potpisan Ugovor o mobilnosti Mobility Agreement (10 bodova, koji ujedno isključuju 5 bodova za 

pozivno pismo). (Napomena: pozivno pismo i/ili Mobility Agreement trebaju biti u predanoj 

dokumentaciji na Natječaj, ne prihvaćaju se naknadno.  

4. kvaliteta plana podučavanja / osposobljavanja (0 – 15 bodova)  

5. prethodna akademska, projektna ili profesionalna aktivnost s prihvatnom institucijom (DA = 5 

boodva, NE = 0 bodova) 

6. sudjelovanje u organizaciji događaja u (su)organizaciji Veleučilišta te međunarodnih aktivnosti 

(2 boda po događaju, maksimalno 10 bodova) 

7. koristi od mobilnosti za kandidata i instituciju opisani s jasno definiranim pokazateljima učinka 

(DA = 10 bodova, NE = 0 bodova) 

 

Rangiranje kandidata 

Povjerenstvo za odabir, na temelju procjena prijava, rangira kandidate unutar pojedinog natječaja, 

posebno za mobilnost u svrhu predavanja (STA), posebno za mobilnost u svrhu stručnog 
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usavršavanja (STT) za nastavno osoblje i posebno za nenastavno osoblje, unutar dva tjedna nakon 

završetka natječaja. 

Rang lista kandidata sastoji se od liste kandidata kojima je odobrena mobilnost, kandidata koji su na 

čekanju i odbijenih kandidata. Na rezultate natječaja kandidat može uložiti žalbu unutar 8 dana od 

objave rezultate natječaja. 

 

 


