
 
 
 
Broj: R-212 /20 
Datum: 7. studenog 2020. godine 
 
Na temelju članka 49. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji 
(„Narodne novine HNŽ“ br.4/12), čl.  40. Statuta Sveučilišta  Hercegovina, te Pravilnika o 
međunarodnoj suradnji i mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta 
Hercegovina,  rektor Sveučilišta Hercegovina donosi 

 
 

O D L U K U 
o uvjetima i kriterijima za izbor pristupnika za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja na 

Sveučilištu Hercegovina 
 

I. 
Ovom odlukom određuju se uvjeti i kriteriji za izbor pristupnika za mobilnost nastavnog i 

nenastavnog osoblja na Sveučilištu Hercegovina. 
 

II. 
 
Uvjeti za izbor pristupnika:  
 

1. Svi pristupnici moraju predati dokumentaciju traženu Natječajem. 
2. Svi pristupnici moraju biti dio nenastavnog ili nastavnog (osobe u znanstveno-nastavnim, 

nastavnim i stručnim zvanjima te u suradničkim zvanjima asistenata koji su uključeni u 
izvedbu nastave) osoblja na Sveučilištu Hercegovina  

3. Svi pristupnici moraju predati potvrdu o angažmanu (radni odnos ili vanjski suradnik)  
4. Svi pristupnici moraju zadovoljiti uvjete za pristup iz Natječaja. 
5. Svi pristupnici moraju predati Work/Teaching Plan (vlastoručno potpisan i u elektronskoj 

formi). 
6. Svi pristupnici moraju poznavati jezik stručnog usavršavanja odnosno jezik na kojem će se 

izvoditi predavanje ili engleski jezik. 
7. Svi pristupnici moraju imati suglasnost nadređenog o odsustvu kandidata/kandidatkinje s 

radnog mjesta 
8. Pristupnici koji prvi put sudjeluju na mobilnosti imaju prednost u odnosu na pristupnike koji 

su ranije sudjelovali na mobilnosti. 
 
Kriteriji za izbor pristupnika:  
 

1. potpuno i ispravno ispunjen prijavni obrazac te potpuna dokumentacija tražena Natječajem 
(0-5 bodova) 

2. kvaliteta i sadržaj plana rada (Work Plan ili Teaching Plan) (0-10 bodova) 
3. način diseminacije iskustva po povratku na matičnu ustanovu, korist za daljnji rad na 

matičnoj ustanovi (0-10 bodova) 
4. doprinos uspostavljanju Erasmus+ suradnje (0-10 bodova)  
5. poticanje mobilnosti na Sveučilištu Hercegovina – razgovor s pristupnikom (0-10 bodova) 



 
6. dodatni bodovi (znanstveno-nastavno zvanje, ranije sudjelovanje na mobilnosti i drugo) (0-5 

bodova) 
 
Maksimamaln broj bodova: 50 bodova. 
 

Postupak izbora:  

1. krug - administrativna provjera prijava 
2. krug - evaluacija nastavnog plana odnosno plana rada  
3. krug – izbor kandidata za mobilnost nastavnog odnosno nenastavnog osoblja 

 

III. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

IV. 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ured za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje. 

 

Dostaviti: 

- Uredu za međunarodnu suradnju, ECTS i akademsko priznavanje 

- Sveučilišnom računalnom centru 

- Ustrojbenim jedinicama Sveučilišta 

- Zajedničkim službama 

- a/a 

                                                                                                          R E K T O R 

dr.sc. Ivica Radovanović, redoviti profesor, v.r. 


