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EDWARD BERNAYS 
VISOKA ŠKOLA ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT 

na temelju 
dodijeljene Erasmus povelje „Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)“ (270315-EPP-1-2015-1-
HR-EPPKA3-ECHE; HR ZAGREB23), čime je omogućeno sudjelovanje u Erasmus+ programu, 

objavljuje 
 

NATJEČAJ 
za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa Erasmus + Ključne 

aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./16. 
 
 
 OPĆI DIO 
  
Agencija za mobilnost i programe EU je donijela Odluku o dodjeli financijske potpore za projektni 
prijedlog za 2015. godinu za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 i odobrila financijsku potporu za 
projekt 2015-1-HR01-KA103-012883. 
 
Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog ili diplomskog studija.  
Studenti su dužni nastaviti plaćati školarinu za vrijeme trajanja mobilnosti. 
 
Pravo prijave na natječaj imaju i studenti koji su u akademskoj godini 2015./2016. upisali prvi godinu 
preddiplomskoga studija ako do zaključenja ljetnih ispitnih rokova ostvare pravo upisa u višu godinu 
studija, tj. imaju ostvareni minimalni broj ECTS bodova za upis više godine. 
  
Studenti koji planiraju završiti studij u narednim mjesecima također mogu otići na stručnu praksu, ali se 
moraju prijaviti na Natječaj i biti odabrani za mobilnost ranije - za vrijeme dok su još studenti Bernaysa. 
Studenti koji su već završili studij NE mogu se prijaviti na ovaj Natječaj. Nakon odabira i potpisivanja 
dokumenta Learning Agreement for Traineeship, student može završiti studij (diplomirati) no stručna praksa 
mora biti realizirana i završena u okviru jedne (1) godine od završetka studija (odnosno završena 
najkasnije do 31.05.2017. 
 
 
UKUPNO TRAJANJE MOBILNOSTI i OGRANIČENJA 
 
Trajanje stručne prakse je minimalno 2 mjeseca, a maksimalno 12 mjeseci.  
Mobilnost treba biti neprekinuta i student je u ustanovi dužan odrađivati puno radno vrijeme.  
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Stručnu praksu je moguće započeti odmah, a ista se mora završiti najkasnije s 31.05.2017.  
 
Erasmus+ studentima se omogućuje mobilnost u ukupnom trajanju od 12 mjeseci za svaku razinu 
studija (preddiplomski, diplomski, poslijediplomski). Mobilnost je tijekom studija moguće ostvariti više 
puta - važno je poštivati uvjet od najviše 12 mjeseci po svakoj razini studija - u zbroj mjeseci ulazi i 
mobilnost studijskog boravka (SMS) i stručne prakse (SMP) npr. na istoj razini studija 6 mj. SMS + 6 
mj. SMP ili 4+8 =12 mjeseci. Studenti integriranih preddiplomskih i diplomskih studija mogu ostvariti 
mobilnost u ukupnom trajanju do 24 mjeseca za tu razinu studija. Erasmus mobilnost u okviru LLP 
programa računa se u zbroj 12 mjeseci po razini studija. Ako je student već dosegao granicu za jednu 
razinu studija, moći će se prijaviti za novu mobilnost studijskog boravka ili stručne prakse na drugoj 
razini studija. Ograničenje ukupnog trajanja mobilnosti se primjenjuje i na studente koji ostvaruju 
mobilnost u statusu zero-grant studenta.  
 
Student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti 
određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog 
programa.  
 
Za studente posljednje godine koji planiraju odraditi stručnu praksu nakon završetka studija, ukupno 
trajanje razmjene računa se do 12 mjeseci zajedno s mogućim prethodnim boravkom na 
Erasmus/Erasmus+ razmjeni, bilo u svrhu studijskog boravka ili stručne prakse, tijekom one razine 
studija koju trenutno pohađaju. 
 
 
GDJE JE MOGUĆE OBAVLJATI STRUČNU PRAKSU 
 
Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima 
koji imaju status pravne osobe, kao i na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za 
visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education). Prihvatna institucija se mora nalaziti u jednoj od 
programskih zemalja, a to su države članice EU, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Makedonija i Turska. 
Mobilnost nije moguće ostvariti u Švicarskoj.  
 
Stručnu praksu nije moguće obavljati u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija 
djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis je dostupan na 
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm).  
 
Mobilnost mora biti izvršena u programskoj ili partnerskoj državi različitoj od države pošiljatelja 
(visokoj školi gdje student studira), i različitoj od države u kojoj student ima boravište (gdje boravi/živi 
za vrijeme studija).  
 
Stručna praksa obavlja se u jednoj (1) instituciji cijelo vrijeme trajanja – 1 institucija = 1 prijava 
(pažljivo upisati pravilno i točno ime i podatke institucije).  

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
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Student se u Prvom krugu Natječaja NE može prijaviti za više stručnih praksi (više institucija npr. 2 
mjeseca u jednoj i 2 mjeseca u drugoj instituciji jer se radi o dvije odvojene prijave).  
 
 
ŠTO JE POTREBNO NAPRAVITI PRIJE PRIJAVE 
 
Student sam ili u dogovoru s Voditeljem Centra za međunarodnu suradnju pronalazi ustanovu/tvrtku 
na kojoj će obavljati stručnu praksu. Stručna praksa treba biti tematski povezana sa studijem. 
 
 
IZNOS FINANCIJSKE POTPORE STUDENTIMA ZA AK. GOD. 2015./2016. 
 
Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus+ sredstava je dodatak za troškove života 
koje bi student imao i tijekom studija na Bernaysu, te stoga pokriva samo dio životnih troškova. 
Studenti su dužni informirati se o troškovima života u stranoj zemlji prije prijave na Natječaj1. 
 
Mjesečna financijska potpora iz Erasmus+ sredstava za ak. god. 2015./16. raspodijeljena je u tri 
kategorije, ovisno o zemlji u koju student odlazi:  
 

1. za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, 
Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosit će 460 €,  

2. za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, 
Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Tursku mjesečni iznos potpore iznosit će 510 €,  

3. za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, 
Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosit će 560 €.  
 

Studentu se financira do 12 odobrenih mjeseci stručne prakse.  
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 (tj. u zero-grant statusu). Na njih se primjenjuju 
ista pravila kao i na Erasmus+ studente koji su dobili financijsku potporu.  
Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava 
Europske Unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim 
financiranjem. 
 
 
  

                                                
1 Zbog već povećane stipendije za 100 EUR u odnosu na studijski boravak, dodatna potpora za slabiji socioekonomski 

status se ne primjenjuje za stručnu praksu.   
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STUDENTI S INVALIDITETOM 
 
Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju 
invaliditeta. Potrebno je u prijavi naznačiti takav status i uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene 
ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta. Tek student koji se prijavio i odobrena je stručna praksa se 
naknadno i s posebnim obrascem prijavljuje za uvećani iznos financijske potpore. 
 
 
PRIJAVA NA NATJEČAJ 
 
Studenti koji se prijavljuju za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse trebaju dostaviti sljedeću 
dokumentaciju: 
 

1. Prijavni obrazac (Individualna mobilnost studenata u akademskoj godini 2015./2016. – stručna 
praksa); Životopis (European CV format); Pismo motivacije na engleskom jeziku; 

2. Acceptance confirmation (Pismo prihvata inozemne organizacije); 
3. Prijepis ocjena s pripadajućim ECTS bodovima (ovjeren u Studentskoj službi); 
4. Potvrda o znanju stranog jezika, odnosno jezika zemlje u koju student odlazi na stručnu praksu, 

ukoliko takva postoji.2 
 
Svu gore navedenu dokumentaciju donijeti osobno ili poslati preporučenom poštom na adresu:  
 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment  
Centar za međunarodnu suradnju  
Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb 
uz napomenu „za Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru 
Programa Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2015./16.“.  

 
Rok za prijavu: Natječaj će biti otvoren do popunjavanja broja raspoloživih mjesta, odnosno dok se ne 
potroše raspoloživa financijska sredstva za stručnu praksu. 
 
 
POSTUPAK ODABIRA KANDIDATA 
 
Odabir kandidata obavit će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.  
 
Kriteriji za odabir kandidata su:  
 

                                                
2 Ukoliko ovakvu potvrdu ne posjedujete vrednovat će se ocjena koju student ima upisanu u indeks (prijepis ocjena) iz 

engleskog ili jezika na kojem će se održavati stručna praksa. 
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 ispravno ispunjen prijavni obrazac;  

 dostavljena kompletna Natječajem zatražena dokumentacija;  

 pismo motivacije na engleskom jeziku;  

 akademski uspjeh (prosječna ocjena);  

 znanje engleskog jezika ili jezika zemlje u koju student odlazi;  

 intervju;  

 prva mobilnost3.  
 
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju sastajat će svaka dva tjedna od datuma objave Natječaja. 
Rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Bernaysa (www.bernays.hr) najkasnije 7 
dana nakon datuma sastanka Povjerenstva. Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime 
objavi na rang listi. O rezultatima Natječaja svi kandidati će biti obaviješteni i elektronskom poštom. 
 
Osnovni princip dodjele financijske potpore je prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come first 
served“) = zaprimljena potpuna papirnata dokumentacija. U slučaju istovremenog zaprimanja više 
prijava, odluku o dodjeli financijske potpore donijet će Povjerenstvo za međunarodnu suradnju.  
 
Odabrani studenti prije odlaska vrše online provjeru znanja stranog jezika – radnog jezika 
tvrtke/institucije u koju odlaze (OLS: online tool Europske Komisije; detaljne informacije student 
prima nakon odabira; rezultat provjere ne utječe na odobrenu mobilnost i odlazak). 
 
 
NAKON OBJAVE REZULTATA NATJEČAJA 
 
Odabrani kandidati sklopit će:  
 

1. Learning Agreement for Traineeships (Ugovor o provedbi stručne prakse, koji definira plan 
aktivnosti i vezu stručne prakse sa studijem – student ovaj ugovor sklapa sa Bernaysom i 
ustanovom/tvrtkom u koju odlazi);  

2. Ugovor o stručnoj praksi (sa Bernaysom);  
3. Policu osiguranja (s osiguravajućom kućom)4.  

 
  

                                                
3 Pri odabiru prednost će se dati kandidatima koji dosad nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti. 
4 Pored zdravstvenog osiguranja, za stručnu praksu je neophodno i osiguranje od nezgode na radnom mjestu te 

osiguranje od odgovornosti.   



 

Edward Bernays Visoka škola za komunikacijski menadžment 
Ratkajev prolaz 8, 10000 Zagreb 
OIB: 13055296868 
t: + 385 1 555 12 12 
e: info@bernays.hr  
w: www.bernays.hr 

 
 
POSTUPAK ŽALBE 
 
Protiv Odluke o rezultatima Natječaja može se podnijeti žalba Povjerenstvu za međunarodnu suradnju 
u roku od 8 dana od dana objave rezultata na mrežnim stranicama Bernaysa. Žalba se podnosi u 
pisanom obliku preporučenom poštom ili osobno na adresi: Ratkajev prolaz 8, 10 000 Zagreb. 
 
 
KONTAKT  
 
Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na mail adrian.beljo@bernays.hr ili na telefon 01 555 
04 64. 
 
 
Edward Bernays 
Visoka škola za komunikacijski menadžment 
Centar za međunarodnu suradnju 


