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SMJERNICE ZA IZBOR ODLAZNIH STUDENATA U OKVIRU ERASMUS+ NATJEČAJA  

  

Nakon administrativnog pregleda prijave i dokumentacije Erasmus Povjerenstvo Veleučilišta „Lavoslav Ružička“ 

u Vukovaru provodi postupak izbora kandidata/kandidatkinja. 

1. KRITERIJ ZA ODABIR STUDENATA 

1.1.  Umnožak prosjeka ocjena i broja ECTS bodova 

1.2.  Poznavanje stranog jezika 

1.3.  Motivacijsko pismo 

1.4.  Prema potrebi razgovor s povjerenstvom 

1.5.  Dodatni bodovi dobivaju se na broj godina studiranja , na dobivenu nagrada i na objavljen 

članak. 

U slučaju jednakih bodova prednost imaju studenti koji nisu sudjelovali na Erasmus 

mobilnostima i studenti slabijeg socioekonomskog statusa.  

 

2. RAZRADA KRITERIJA 

2.1. Zbroj umnožaka svih ocjena i broja ECTS bodova omogućuje ravnopravne uvjete studentima sa mnogo 

položenih ispita i slabijim ocjenama, kao i studentima s manje položenih ispita i boljim ocjenama.  

2.2. Poznavanje stranog jezika donosi maksimalno 2 bod, od kojih ovjerena potvrda/diploma o poznavanju 

stranog jezika donosi 1 bod.  

2.3. Svaki član povjerenstva ocjenjuje kandidatovo motivacijsko pismo s maksimalnih 5 bodova. 

2.4. Povjerenstvo prema potrebi može obaviti razgovor s kandidatima. Svaki član povjerenstva nakon 

razgovora kandidate ocjenjuje bodovima. Ocjenjivanje kandidata vrši se javnim glasovanjem. Ako je ocjena 

pozitivna student se rangira na rang listu studenata koji će primiti financijsku potporu i li listu čekanja, a 

ako je ocjena negativna tj. 0 bodova tada se student rangira na rang listu odbijenih studenata i prima 

pisano obrazloženja te odluke.  

2.5. Pristupnici se rangiraju prema ostvarenim bodovima. 

2.6. U slučaju odustajanja od dobivene potpore (osim opravdanih razloga – pristupnici moraju dokumentaciju 

dostaviti Erasmus povjerenstvu) pristupnicima se u sljedećoj godini zabranjuje prijava na razmjenu.  

2.7. Erasmus povjerenstvo najkasnije 5 dana od kraja Natječaja utvrđuje termin izbora kandidata i o tome 

obavještava Erasmus koordinatora kako bi na vrijeme moga proslijediti članovima Erasmus Povjerenstva 

dokumentaciju prijava poslanu elektronskim putem.  

2.8. Erasmus koordinator Veleučilišta mora e-mailom dostaviti članovima Erasmus Povjerenstva motivacijska 

pisma prijavljenih kandidata najkasnije 3 dana prije termina izbora kandidata (zadužuju se članovi 

Povjerenstva da na sastanku predlože vlastite ocjene). 

3. BODOVANJE  

3.1. Prosjek ocjena može donijeti maksimalno 10 bodova. (Maksimalni broj bodova donosi ukupni prosjek 

ocjena svih položenih ispita od 5,00.)  

3.2. Na svakom od studija student može imati prosječnu ocjenu minimalno 3,0. 

3.3. Razina znanja stranog jezika može donijeti maksimalno 2 boda. 

3.4. Boduje se znanje engleskog jezika, jezika zemlje domaćina. 

3.5. Motivacijsko pismo može donijeti maksimalno 5 bodova. 

3.6. Broj godina studija u roku ili sa zaostatkom donosi dodatni 1 bod.  
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3.7. Dobivena nagrada ili objavljen članak, rad predložen za nagradu a ne ostvarena,  objavljeni znanstveni ili 

stručni rad donose dodatni 1 bod. 

3.8. Dobivena dekanova ili neka dr. nagrada, donosi dodatni 1 bod.  

Maksimalan broj bodova koji student može ostvariti jeste 20 bodova. 

4. RANGIRANJE KANDIDATA 

4.1. Nužan uvjet za ostvarivanje Erasmus mobilnosti je poznavanja stranog jezika. 

4.2. Formula za izračun ukupnog broja bodova glasi:  

zbroj bodova članova Povjerenstva + zbroj svih umnožaka (ocjena x broj ECTS bodova).  

4.3. Temeljem ostvarenog broja bodova, Povjerenstvo za odabir studenata sastavlja zasebnu rang listu 

studenata za studentsku mobilnost u svrhu pohađanja nastave odnosno za studentsku praksu. Sastavlja 

se rang lista prihvaćenih kandidata, lista odbijenih kandidata i prema potrebi  lista čekanja.  

4.4. Rezultati natječaja (rang lista) objavljuju se na web stranicama Veleučilišta: www.vevu.hr.  

4.5. Prijavom na natječaj, studenti prihvaćaju da je rang lista javni podatak i da će Veleučilište objaviti njihovo 

ime, nominaciju i ukupni broj ostvarenih bodova.  

 

 

Predsjednik Erasmus Povjerenstva 
 

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


