VELEUČILIŠTE HRVATSKO ZAGORJE KRAPINA U KRAPINI
objavljuje
NATJEČAJ*
za dodjelu financijskih potpora
STUDENTIMA
ZA MOBILNOST U OKVIRU ERAMUS+ PROGRAMA- ključne aktivnosti 1, za studij u ljetnom
semestru akademske godine 2017./2018. i/ili za stručnu praksu.
U okviru ERASMUS+ Programa- Ključne aktivnosti 1, Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina, u Krapini, dana
15.11.2017. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemnu
visokoškolsku ustanovu ili organizaciju. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa.
Na natječaj se mogu prijaviti svi redovni i izvanredni studenti Veleučilišta u Krapini.
Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka u inozemstvu je ljetni semestar
akademske godine 2017/2018.
Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu je 01.veljače 2018.30. rujna 2018. (ili do kraja provedbenog razdoblja projekta).
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 10 mjeseci ( ili do kraja
provedbenog razdoblja projekta.).
Mobilnost u svrhu studijskog boravka stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili
organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama: (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka,
Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta,
Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija; te Island,
Lihtenštajn, Norveška, Makedonija i Turska).
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski
sporazumi.
Mobilnost u svrhu studijskog boravka te pohađanja ljetnog semestra moguće je na Fakultetu za prometno
logistiko/Univerza v Mariboru. Mogu se prijaviti studenti smjera: Prometna logistika.
Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina u procesu je sklapanja bilateralnih ugovora sa Poljskom, Makedonijom
te Njemačkom. Navedene zemlje imaju mogućnost primanja studenata na Erasmus+ i sa smjera Operativni
menadžment i Informatika. Svi zainteresirani studenti koji se prijave, bit će obaviješteni o eventualnim
promjenama i mogućnostima odlaska na mobilnost.
Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru
ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. Upute za studente i prijavni obrasci sastavni su dio
ovog Natječaja.
Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:
1.POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC.
2.KOPIJU DOMOVNICE (za hrvatske državljane) ili DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE.
3. POTVRDU O STATUSU STUDENTA.
4.PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA.

ROK ZA PRIJAVU:
11. prosinac 2017.

Upute za prijavu:
Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e- mail adresu: rija.bracevic@vhzk.hr , a
potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu donijeti isključivo osobno u studentsku
referadu Veleučilišta.

Dodatne informacije i prijavni obrasci dostupni su na web stranici
http://www.vhzk.hr.
Ili na telefon: 049/382-125.

*Veleučilište Hrvatsko Zagorje Krapina u Krapini zadržava mogućnost i pravo izmjene i nadopune ovog Natječaja.

