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SVEUČILIŠTE U SPLITU 
 

dana 10. veljače 2017. objavljuje 
 

NATJEČAJ 
 

za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru bilateralnog sporazuma s 
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 

 
 
 

OPĆI DIO 
 
Temeljem bilateralnog sporazuma između Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(EPFL) i te Sveučilišta u Splitu, omogućava se upućivanje studenata na mobilnost u svrhu 
studija. 
 

Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose 
se jednako na muški i ženski rod. 
 
 
VAŽEĆE RAZDOBLJE 
 
Sve mobilnosti u okviru ovog Natječaja mogu se ostvariti u okviru akademske godine 
2017./2018. 
 
 
TKO SE MOŽE PRIJAVITI 
 
Studenti Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje koji su u trenutku odlaska na 
mobilnost (u akademskoj godini 2017./2018.) upisani u najmanje drugu godinu 
preddiplomskog (ili integriranog) ili stručnog studija te prvu godinu diplomskog studija.  
Na Natječaj se mogu prijaviti i izvanredni studenti uz uvjet da za vrijeme mobilnosti pohađaju 
redovni studij u punom vremenu.  
Na Natječaj se mogu prijaviti studenti čiji je prosjek ocjena u prošloj akademskoj godini bio 
najmanje 3,00. Ukoliko bi se iznimno prijavio student s prosjekom nižim od 3,0 a nikako nižim 
od 2,75, bit će potrebno dostaviti 2 preporuke profesora. 
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BROJ SLOBODNIH MJESTA 
 
Na raspolaganju su sveukupno tri mjesta, koja su raspoređena na sljedeći način: 
 

- 1 odlazna mobilnost za predmetno područje 0713 Electricity and Energy 
(elektrotehnika) 

- 2 odlazne mobilnosti za predmetno područje 0715 Mechanics and Metal Trades 
(strojarstvo) 

 
Razmjena je ugovorena za mobilnost u svrhu studijskog boravka za preddiplomsku i 
diplomsku razinu studija. 
 
 
DULJINA BORAVKA 
 
Duljina boravka po studentu iznosi najviše 10 mjeseci. 
 
 
IZNOS FINANCIJSKE POTPORE 
 
Financijska potpora za studente iz Hrvatske iznosi 420 švicarskih franaka mjesečno. Jedan 
semestar odgovara razdoblju od 5 mjeseci, a akademska godina razdoblju od 10 mjeseci. 
Financijsku potporu isplaćuje prihvatna ustanova, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (EPFL). 
 
 
JEZIK 
 
Kandidati su dužni dobro poznavati engleski i francuski jezik, jer se predavanja na 
preddiplomskoj razini studija održavaju uglavnom na francuskom jeziku, a predavanja na 
diplomskoj razini studija na engleskom jeziku. 
 
 
OSTALI UVJETI 
 
Zainteresirani studenti trebaju detaljno proučiti upute prihvate ustanove koje se nalaze u 
Vezanim dokumentima Natječaja. 
 
 
PRIJAVA 
 
Natječajna dokumentacija: 
 

1. Prijavni obrazac - ispravno elektronski ispuniti i ručno potpisati; 
2. Životopis na engleskom jeziku (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku; 

obrazac dostupan u vezanim dokumentima Natječaja) 
3. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične 

sastavnice na hrvatskom jeziku; 
4. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano; 
5. Dokaz o znanju stranog jezika kojeg zahtijeva prihvatna ustanova (potvrda škole 

stranih jezika ukoliko je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa 
ocjena ili svjedodžbi srednje škole).  
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Prijava na Natječaj predaje se na adresu: 
 
Sveučilište u Splitu 
Ured za međunarodnu suradnju 
Ruđera Boškovića 31, 21000 Split 
(sjeverni toranj zgrade Sveučilišne knjižnice, prizemlje) 
 
ili preporučenom poštom poslati na adresu:  
 
Sveučilište u Splitu 
Ured za međunarodnu suradnju 
Livanjska 5, 21000 Split 
 
s naznakom za „Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studija u okviru bilateralnog 
sporazuma s Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL).'' 
 
Rok za podnošenje prijava je 1. ožujka 2017. 
 
Ukoliko prijave šaljete poštom, pripazite da datum na pošiljci bude zaključno s 1. ožujka 
2017., a ukoliko prijave donosite osobno, služba protokola će ih zaprimati najkasnije do 16 
sati 1. ožujka 2017. 
 
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. 
 
 
POSTUPAK ODABIRA STUDENATA 
 
Odabir studenata će vršiti Povjerenstvo za odabir kandidata temeljem rang liste Povjerenstva 
za rangiranje kandidata na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, donošenjem 
Odluke o odabiru kandidata. 
 
Nakon utvrđivanja potpunosti dokumentacije, osnovni kriterij je da će prioritet imati studenti 
koji još nisu odlazili na mobilnost za vrijeme studija, potom akademski uspjeh, znanje stranog 
jezika kao i ocjena pisma motivacije.  
 
Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnicama će se objaviti najkasnije do 8. 
ožujka 2017. na mrežnoj stranici sastavnice. 
 
 

POSTUPAK ŽALBE 
 

Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba 
čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice.  
 
O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe donošenjem 
Odluke o žalbi. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista 
sukladno novoutvrđenom stanju.  
 
Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na 
sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.  
 
Konačni rezultati objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu istekom roka za 
odlučivanje o žalbi.  
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OSTALO 
 
Prijavom na Natječaj kandidati pristaju da se njihovo ime objavi na popisu izabranih/odbijenih 
kandidata ili na listi čekanja. 
 
Za sve dodatne informacije obratite se  
Uredu za međunarodnu suradnju, Ruđera Boškovića 31 
erasmus@unist.hr, outgoing@unist.hr 
Tel: 021 566 330 

mailto:erasmus@unist.hr
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