
ERASMUS NATJEČAJI SVEUČILIŠTE U RIJECI RASPISALO NATJEČAJE ZA 

MOBILNOST STUDENATA Studijski boravak i praksa u inozemstvu 

Rok za prijavu na natječaje je 1. svibnja, stručna praksa se mora provesti od 15. lipnja do 30. 

rujna, a studijski boravak u zimskom semestru ili cijeloj idućoj akademskoj godini 

RIJEKA Sveučilište u Rijeci raspisalo je nove Erasmus 

natječaje za iduću akademsku godinu, a riječ je o natječajima 

za mobilnost studenata, odnosno studijski boravak na 

inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru 

ili cijeloj sljedećoj akademskoj godini te natječajima za 

obavljanje studentske stručne prakse i za mobilnost nastavnog 

i nenastavnog osoblja. Rok za prijavu na sve natječaje je 1. 

svibnja, a mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja mora se provesti u razdoblju izmeĎu 15. 

lipnja i 30. rujna. Mobilnost u svrhu održavanja nastave može trajati najkraće jedan, najviše 

10, a prosječno pet radnih dana, dok je za mobilnost u svrhu stručnog usavršavanja 

predviĎeno trajanje od pet radnih dana.  

     

Ponude na webu 
 

Mjesto za obavljanje stručne prakse studenti mogu pronaći uz pomoć posredničkih agencija, 

nacionalne agencije, samoinicijativno ili uz pomoć mentora Erasmus koordinatora na svojoj 

sastavnici. Agencija za mobilnost i programe EU takoĎer na svojim mrežnim stranicama 

objavljuje ponude za stručne prakse, a stručnu je praksu moguće obaviti u tvrtkama, 

ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koje imaju status pravne osobe. Na natječaj 

se mogu prijaviti redovni i izvanredni studenti svih godina i razina studija, a tijekom studija 

studenti mogu dobiti jednu financijsku potporu za studijski boravak te jednu financijsku 

potporu za stručnu praksu na stranoj visokoškolskoj 

ustanovi u sklopu Erasmus prog 

rama.  

     

Pisanje završnog rada  
 

Istovremeno će se dodijeliti financijska potpora za 

studijski boravak na inozemnim visokoškolskim 

ustanovama u zimskom semestru ili u cijeloj idućoj 

akademskoj godini, a broj financijskih potpora koje će 

Sveučilište u Rijeci dodijeliti za mobilnost studenata 

ovisi o broju prijavljenih mjeseci, kao i o 

raspoloživosti sredstava. Studenti koji se prijave na 

natječaj i zadovolje sve uvjete natječaja, a ne uĎu u 

krug stipendiranih studenata, mogu na razmjenu otići o vlastitom trošku. Erasmus omogućava 

studentima da dio studijskih obaveza, uključujući i pisanje završnog rada, na bilo kojoj razini 

studija umjesto na matičnoj ustanovi izvrše na ustanovi u inozemstvu s kojom Sveučilište u 

Rijeci ima potpisan Erasmus ugovor o suradnji za iduću akademsku godinu. Najkraće trajanje 

studijskog boravka je tri mjeseca, a najduže 12 mjeseci. Ukoliko to bude financijski ostvarivo, 

studijski boravak studenata može i naknadno biti produžen sporazumom izmeĎu Sveučilišta u 

Rijeci i inozemne ustanove do ukupnog trajanja od 12 mjeseci.  
 

Školarina bez prekida  
     

    Razdoblje od 15. lipnja do 30. 

rujna rok je u kojem se mora obaviti i 

mobilnost studenata radi obavljanja 

stručne prakse na inozemnim 

ustanovama. Mobilnost se realizira na 

način da studenti ostaju upisani na 

svojoj matičnoj ustanovi za vrijeme 

trajanja mobilnosti i dužni su nastaviti 

plaćati školarinu ako sami financiraju 

svoj studij. 

http://novine.novilist.hr/Default.asp?WCI=Rubrike&WCU=285A285A2863285B2863285A2858285928592863287A287128632863285D285C285E285A2858285B28632863286328592863Y
javascript:openWindow('aspx/showimage.aspx?id=546203',400,384,'');

