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KLASA: 990-01/22-04/25 
URBROJ: 2170-57-04-22-1 
 

Sveučilište u Rijeci 
dana 12. srpnja 2022. godine objavljuje 

 
NATJEČAJ 

za kombiniranu (blended) mobilnost studenata u svrhu pohađanja  
Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs - BIP)  

u okviru programa Erasmus+ 
 
 
A Opći uvjeti Natječaja 
 
Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za izbor studenata kojima će se dodijeliti financijska potpora za 
kombiniranu (blended) mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih Intenzivnih programa (Blended 
Intensive Programs - BIP) u okviru Erasmus+ programa. 
 
Sveučilištu u Rijeci je u prosincu 2020. godine odobren novi Erasmus Charter for Higher Education, čime je 
omogućeno sudjelovanje Sveučilišta u programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. 
 
Broj financijskih potpora koje će Sveučilište u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata ovisi o raspoloživosti 
sredstava. Studenti koji se prijave na Natječaj i zadovolje sve uvjete Natječaja, a ne uđu u krug stipendiranih 
studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. 
 
Kombinirani intenzivni programi (Blended Intensive Programs -  BIP) su kratki, intenzivni programi u kojima 
se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta. Programi mogu 
uključivati učenje usmjereno na konkretna pitanja, u kojem transnacionalni i transdisciplinarni timovi zajedno 
rade na njihovu rješavanju.  
  
Studenti mogu, u dogovoru s inozemnom institucijom, ostvariti kombiniranu (blended) mobilnost u okviru 
Kombiniranog intenzivnog programa (Blended Intensive Program - BIP) ukoliko ga inozemna ustanova 
organizira. Pritom fizička mobilnost mora trajati minimalno 5 dana, a maksimalno 30 dana uz obveznu 
virtualnu mobilnost prije, tijekom i/ili nakon fizičkog dijela mobilnosti. Blended mobilnost u okviru BIP-a mora 
rezultirati s minimalno ostvarena 3 ECTS boda.  
 
Uvjet koji mora biti ostvaren prije odlaska na mobilnost je potpisan međuinstitucijski Erasmus+ sporazum o 
suradnji između Sveučilišta u Rijeci i partnerske visokoškolske ustanove u inozemstvu koja organizira BIP. 
 
Mobilnost se može ostvariti u zemljama Europske Unije, Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu, Srbiji, Makedoniji 
ili Turskoj te mora biti ostvarena u razdoblju od 15. rujna 2022. do 30. srpnja 2024.  
 
Studentima se na stranim ustanovama neće naplaćivati školarina. Studenti ostaju upisani na svojoj matičnoj 
ustanovi za vrijeme trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ako sami financiraju svoj studij. 
 
Prije odlaska na inozemnu visokoškolsku ustanovu student mora dogovoriti priznavanje ECTS-a u dogovoru s 
nositeljima kolegija i Erasmus koordinatorom na svojoj sastavnici (popis koordinatora objavljen je u dodatku 
natječaja). Obaveze studenta definiraju se sklapanjem Ugovora o učenju (Online Learning Agreement for 
Studies) koji sadrži naziv i opis kombiniranog intenzivnog programa uz pripadajući broj ECTS bodova. 
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Sklapanjem Ugovora jamči se priznavanje ECTS bodova stečenih tijekom mobilnosti u inozemstvu kao i 
razdoblje provedeno na inozemnoj ustanovi.  
 
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti svih godina i razina studija. 
 
Student može dobiti Erasmus financijsku potporu za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku 
razinu studija: preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku, neovisno o broju i vrsti mobilnosti (studijski 
boravak ili stručna praksa). Prethodno sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje (potprogram Erasmus) 
i Erasmus Mundusu također se računa unutar maksimalnih 12 mjeseci mobilnosti na svakoj razini studija. 
 
Detaljne informacije o Erasmusu mogu se pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe 
EU (www.ampeu.hr) ili u rubrici Međunarodna suradnja i Erasmus na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci 
(www.uniri.hr).  
 
Napomena: Budući da svi dokumenti potrebni za provedbu natječaja još nisu objavljeni od strane Europske 
komisije, Sveučilište pridržava pravo izmjena i dopuna natječaja, koje će biti objavljene na jednak način kao i 
ovaj natječaj. 
 
B Uvjeti za ostvarivanje prava na financijsku potporu 
 

1. Student mora imati zadovoljavajuće znanje stranog jezika na kojem se održava nastava na inozemnoj 
visokoškolskoj ustanovi. 
 
 

C Kriteriji za izbor kandidata/kandidatkinja 
 

1. Uredna i pravovremena prijava (potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac; dostavljena kompletna 
Natječajem zatražena dokumentacija;  

2. Akademski uspjeh; 
3. Znanje jezika na kojem će se održavati nastava; 
4. Studenti kojima je ovo prva mobilnost u okviru programa Erasmus imaju prioritet. 

 
 
D Postupak izbora kandidata/kandidatkinja 
 
Postupak izbora odvija se u dva kruga: 
1.  krug - administrativna provjera prijava; 
2.  krug - izbor kandidata/kandidatkinja za mobilnost od strane Povjerenstva za izbor kandidata. 
 
 
E Objava rezultata Natječaja 
 
Rezultati Natječaja objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci (www.uniri.hr, pod kategorijom 
Međunarodna suradnja i Erasmus).  
 
Svi kandidati bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja elektronskom poštom. 
 
Prijavom na Natječaj kandidati/kandidatkinje pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih 
kandidata. 
 

http://www.ampeu.hr/
http://www.uniri.hr/
http://www.uniri.hr/
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F Financijska potpora 
 
Iznos financijske potpore studentima za blended mobilnosti / kratkoročne (fizičke) mobilnosti u trajanju od 
5-30 dana (tablica u nastavku). 
 

Trajanje fizičke mobilnosti 
 

Iznos 

do 14 dana  
  

70 EUR dnevno 

od 15-30 dana  50 EUR dnevno 

 
Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu u sklopu Erasmusa ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti 
dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz fondova Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne 
smatraju se nacionalne stipendije koje se dodjeljuju studentima niti sredstva koja Sveučilište odnosno 
njegove sastavnice odluče izdvojiti kako bi povećali mjesečni iznos financijske potpore za studente. 
 
Studenti mogu uz bespovratna sredstva EU-a u okviru programa Erasmus+ ili umjesto njih (sudionici u 
mobilnosti bez financijske potpore iz fondova EU-a) dobivati regionalna, nacionalna ili druga bespovratna 
sredstva kojima ne upravlja nacionalna agencija (nego npr. ministarstvo ili regionalna tijela). 
 
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA UKLJUČIVANJE ZA STUDENTE S POSEBNIM POTREBAMA / 
INVALIDITETOM 
Studenti s posebnim potrebama / invaliditetom, odnosno studenti  sa specifičnim fizičkim, mentalnim ili 
zdravstvenim okolnostima imaju pravo dobiti uvećani iznos mjesečne financijske potpore zbog mogućih 
povećanih troškova mobilnosti. Sveučilište u Rijeci će studente koji budu izabrani na Natječaju, a koji su u 
sklopu natječajne dokumentacije dostavili ispunjen prijavni obrazac za osobe s posebnim 
potrebama/invaliditetom, naknadno obavijestiti o postupku potraživanja dodatnih sredstava od Agencije za 
mobilnost i programe EU kao i o dodatnoj dokumentaciji koju je potrebno dostaviti u svrhu odobrenja 
dodatnih sredstava.  
 
DODATNA FINANCIJSKA POTPORA ZA RANJIVE SKUPINE STUDENATA (STUDENTI S MANJE MOGUĆNOSTI) 
Studenti, sukladno preporuci Agencije za mobilnost i programe EU, mogu dobiti dodatnu financijsku potporu 
za jednu od niže navedenih kategorija, ako u okviru Natječaja zatraže dodatnu potporu te prilože dokaznu 
dokumentaciju.  
 
Pod uvjetom da udovoljavaju niže navedenim uvjetima, studenti na kratkoročnoj mobilnosti dobivaju fiksni 
iznos od 100 EUR za mobilnosti u trajanju od 5-14 dana, odnosno 150 EUR za mobilnosti u trajanju od 15-30 
dana. 
 

Podzastupljene ili ranjive 
skupine studenata  

Dodatne informacije Dokazna dokumentacija koju je potrebno  
dostaviti u okviru natječaja 

Studenti nižeg 
socioekonomskog statusa  

Prosječni mjesečni prihodi po članu 
zajedničkog kućanstva ne prelaze 
85 % 

- potvrda nadležne porezne uprave za sve 
članove zajedničkog kućanstva za zadnju 
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proračunske osnovice (2.827,10 
kuna za 2022.) Uz ukupni dohodak 
u izračun prihoda ulaze i 
neoporezivi primici navedeni u 
Pravilniku o dodjeli državne 
stipendije. 

dostupnu kalendarsku godinu u trenutku 
predaje natječajne dokumentacije;  
- potvrda nadležne ustanove za 
mirovinsko osiguranje o visini isplaćene 
mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku 
godinu u trenutku predaje natječajne 
dokumentacije (za članove zajedničkog 
kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici 
obiteljske mirovine); 
- popunjena izjava o članovima 
zajedničkog kućanstva (pod zajedničkim 
kućanstvom podrazumijeva se obiteljska ili 
druga zajednica osoba koje zajedno žive 
na istoj adresi prebivališta i podmiruju 
troškove života bez obzira na srodstvo) – 
obrazac dokumenta u prilogu natječaja. 

Izbjeglice i tražitelji azila   Odluka kojom se odobrava azil ili 
supsidijarna zaštita; - dozvola boravka. 
Također, važno je da te osobe dokažu svoj 
identitet, a to je moguće: - putovnicom za 
azilanta; - posebnom putovnicom za 
stranca; - drugim identifikacijskim 
dokumentom. 

Studenti čiji roditelji 
imaju nižu razinu 
obrazovanja 

Najviši stečeni stupanj obrazovanja 
oba roditelja studenta odgovara 
srednjoj stručnoj spremi 

Dokaz da oba roditelja/skrbnika ili jedan u 
slučaju jednog roditelja/skrbnika nemaju 
kvalifikacije visokog obrazovanja putem 
zapisa (uključujući i elektronički zapis) 
HZMO-a o podacima evidentiranim u 
matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za 
mirovinsko osiguranje. 

Studentice u tehničkom, 
studenti u humanističkom 
području 

 Tehnička i humanistička područja 
definiraju se sukladno Pravilniku o 
znanstvenim i umjetničkim područjima, 
poljima i granama (NN 118/09, 82/12, 
32/13 i 34/16) 

Stariji studenti  (stariji od 30 godina) Preslika osobne iskaznice ili zapis iz matice 
rođenih 

Studenti s djecom  Zapis iz matice rođene djece 

Studenti djeca hrvatskih 
branitelja 

Djeca smrtno stradalih hrvatskih 
branitelja i vojnih invalida 
Domovinskog rata, djeca nestalih 
hrvatskih branitelja, djeca 
dragovoljaca iz Domovinskog rata i 
djeca hrvatskih branitelja iz 
Domovinskog rata koji su u ratu 
sudjelovali najmanje 100 dana kao 
pripadnici borbenog sektora. 

Dokaz o statusu hrvatskog branitelja iz 
Domovinskog rata ili statusu djeteta 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata 
izdaje nadležno tijelo državne uprave, 
odnosno Ministarstvo branitelja. 

Studenti pripadnici 
romske manjine 

 Zapis iz matice rođenih ili presliku ispisa iz 
popisa birača 
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Studenti iz alternativne 
skrbi 

Djeca bez roditeljske skrbi i djeca 
bez adekvatne roditeljske skrbi  

Rješenje nadležnoga centra za socijalnu 
skrb 

Studenti beskućnici i oni 
koji se nalaze u riziku od 
beskućništva 

 Potvrda centra za socijalnu skrb 

 
Dodatak za studente s manje mogućnosti koji odlaze na mobilnost u svrhu studija obvezno se dodjeljuje 
sljedećim kategorijama: 
• studentima nižeg socioekonomskog statusa 
• studentima koji imaju status izbjeglice, tražitelja azila ili migranta 
• studentima s potporom za uključivanje (studenti čije je osobno, fizičko, mentalno ili zdravstveno stanje 
takvo da njegovo sudjelovanje u projektu / aktivnosti mobilnosti ne bi bilo moguće bez dodatne financijske 
ili druge vrste potpore). 
 
POTICAJ ZA KORIŠTENJE ZELENOG NAČINA PUTOVANJA 
Studenti koji koriste zeleni način putovanja tzv. green travel (vlak, brod, car pooling) imaju pravo na dodatni 
financijski poticaj od 50 EUR. U trenutku sklapanja ugovora o dodjeli financijske potpore sa Sveučilištem u 
Rijeci, definirat će se opcija zelenog načina putovanja te će studenti biti obaviješteni o dokaznoj 
dokumentaciji koju trebaju priložiti u svrhu dokazivanja spomenutog načina putovanja. 
 
PUTNI TROŠKOVI I POTICAJ ZA KORIŠTENJE ZELENOG NAČINA PUTOVANJA 
Studenti s manje mogućnosti koji sudjeluju u kratkoročnim mobilnostima pa tako i u kombiniranim 
intenzivnim programima imaju pravo na potporu za put temeljem izračuna putne udaljenosti, kao i na 
potporu za „zeleno putovanje“ ovisno o tipu prijevoza. 
 
Jedinični iznos putnih troškova ovisi o udaljenosti destinacije, te o korištenju opcije zelenog načina putovanja 
(tablica u nastavku).  
 

Raspon u km Jedinični iznos 
(uključuje i povratno putovanje!) 

Green travel 

0 – 99 km 23 € - 

100 – 499 km 180 €  210 € 

500 – 1 999 km 275 € 320 € 

2 000 – 2 999 km 360 € 410 € 

3 000 – 3 999 km 530 € 610 € 

4 000 – 7 999 km 820 € - 

8 000 km ili više 1500 € - 
 
 
G Postupak prijave 
 
Student/ica koji se prijavljuje na natječaj obvezan je prijavu izvršiti online. Prijava se vrši izravnim upisivanjem 
osobnih podataka u prijavni elektronički obrazac kojem se pristupa klikom na poveznicu PRIJAVA uz 
upisivanje vlastitog elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr (adresa e-pošte povezana s uniri 
korisničkim imenom). 
 
Natječaj će biti otvoren do iscrpljenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 1. svibnja 2024. godine.  
 



 
                                                                                                                                         

6 
 

Sve uredne prijave koje prođu administrativnu provjeru odmah će se uzimati u obzir. Sveučilište u Rijeci će sa 
studentima koji udovoljavaju uvjetima natječaja po potvrdi Povjerenstva sklapati ugovore o dodjeli 
financijske potpore. Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati. 
 
Obzirom na proceduru sklapanja ugovora o dodjeli financijske potpore, studenti su dužni prijaviti se na 
natječaj najmanje 30 dana prije početka mobilnosti. Također, studenti su nakon podnošenja prijave dužni o 
istom izvijestiti Ured za međunarodnu mobilnost (international@uniri.hr).  
 
 
H Prijavna dokumentacija 

 
OBVEZNI DOKUMENTI 

 Izjava uz prijavu  (tiskana i potpisana); 

 Prijepis ocjena svih položenih ispita na svim razinama visokoškolskog obrazovanja: preddiplomskoj, 
diplomskoj i poslijediplomskoj razini (izdan od strane fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela); 

 Obrazac za potvrdu o statusu studenta (potpisan i ovjeren od strane 
fakulteta/akademije/sveučilišnog odjela) – ukoliko isto nije vidljivo u prijepisu ocjena; 

 Preslika osobne iskaznice ili važeće putne isprave; 

 Potvrda inozemne ustanove o organiziranju Blended Intensive Program-a (BIP). 
 
DODATNI DOKUMENTI  
1. Obrazac za prijavu osoba s posebnim potrebama (ukoliko je potrebno); 
2. Ukoliko se potražuje dodatna financijska potpora za podzastupljene ili ranjive skupine studenata, 

obvezna natječajna dokumentacija navedena je u točki F. 
 
 
I Materijali za preuzimanje 
 
- Izjava uz prijavu; 
- Obrazac za prijavu osoba s posebnim potrebama; 
- Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (samo u svrhu dokazivanja slabijeg socioekonomskog statusa); 
 
Materijali su dostupni na www.uniri.hr (pod kategorijom Međunarodna suradnja i Erasmus). 
 
 
J Ostalo 
 
Svaki kandidat/kandidatkinja dužan/a je prije prijave na Natječaj kontaktirati Erasmus  
koordinatora / nositelja kolegija na svojoj sastavnici te ga/ju upoznati s prijavom. 
 
Izabrani kandidati/kandidatkinje dužni su se prije odlaska na i po povratku s inozemne visokoškolske ustanove 
pridržavati propisane procedure (o kojoj će biti obaviješteni) te Sveučilištu dostaviti potrebnu dokumentaciju. 
 
Prijavom na Natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati da Sveučilište u Rijeci kao voditelj obrade osobnih 
podataka obrađuje njihove osobne podatke iz Prijave izričito u svrhu provedbe predmetnog Natječaja 
odnosno u svrhu provedbe Erasmus mobilnosti, uključujući i objavu imena i prezimena na popisu 
izabranih/odbijenih kandidata ili na listi čekanja, odnosno na svim naknadnim listama/popisima ukoliko bude 
potrebe za istim, kao i sastavljanja i provedbe ugovora o dodjeli financijske potpore te u svrhu isplate 
financijske potpore.  
 

mailto:international@uniri.hr
http://www.uniri.hr/
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Prijavom na Natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati da provedba postupka Erasmus mobilnosti 
podrazumijeva unošenje njihovih osobnih podataka u baze Sveučilišta u Rijeci, sastavnica Sveučilišta u Rijeci, 
inozemnih partnerskih institucija, Europske komisije, Agencije za mobilnost i programe EU, baze Ministarstva 
unutarnjih poslova i drugih ustanova/ javnopravnih tijela koja su ovlaštena tražiti i dobiti podatke o Erasmus 
stipendistima u svrhu provedbe mobilnosti. 
 
Nadalje, kandidati su upoznati da se njihovi osobni podaci neće obrađivati na način koji nije u skladu s 
navedenom svrhom i pozitivnim propisima europskog i nacionalnog prava. 
 
 
K Kontakt za dodatne upite 
 
Ured za međunarodnu mobilnost/Erasmus, Sveučilište u Rijeci 
international@uniri.hr  
Tel: 584 840, 584 841, 584 842, 584 843, 584 844 
 

mailto:international@uniri.hr

