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Uvodna 

napomena

Studenti Umjetničke akademije u Splitu 
mogu dobiti novčanu potporu za dvije 
vrste Erasmus+ mobilnosti: studijski 
boravak i stručnu praksu.

50
Od listopada 2017. godine do lipnja 
2021. godine za Erasmus+ mobilnost 
u svrhu studija prijavilo se 47 
studenata Umjetničke akademije u 
Splitu, a za stručnu praksu 3.

B R O J  S T U D E N T S K I H  P R I J A V A

73
Umjetnička akademija u Splitu ima 
potpisane sporazume o razmjeni 
studenata i osoblja s 73 visoka učilišta 
iz 19 zemalja.

P A R T N E R S K A  V I S O K A  U Č I L I Š TA

OSNOVNE INFORMACIJE O ERASMUS+ MOBILNOSTI
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Erasmus+ nudi mogućnost provođenja razdoblja studija 

u inozemstvu. U sklopu studijskog boravka, studenti* 

na inozemnom visokom učilištu pohađaju nastavu i 

polažu ispite ili provode istraživanje vezano za svoj 

završni / diplomski rad. Po povratku na Umjetničku 

akademiju u Splitu, svi položeni ispiti evidentiraju se i 

priznaju zajedno sa stečenim ECTS bodovima sukladno 

tzv. Sporazumu o učenju (eng. Learning Agreement) te 

Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu.

Osim studijskog boravka, studenti se mogu prijaviti za 

stjecanje radnog iskustva kroz stručnu praksu u 

državama članicama EU. Ova se vrsta mobilnosti može 

realizirati za vrijeme studija, ali i neposredno nakon 

završetka studija (no samo ako se student prijavio na 

natječaj prije obrane završnog / diplomskog ispita).

Erasmus+ natječaje ne raspisuje Umjetnička akademija 

u Splitu već splitskog sveučilište, i to putem Ureda za 

međunarodnu i međusveučilišnu suradnju. Obavijesti 
o natječajima objavljuju se na mrežnim stranicama 
Sveučilišta u Splitu.

Sveučilišni Ured za međunarodnu i međusveučilišnu 

suradnju periodično organizira "Erasmus+ info dan", 
događaj na kojem studenti mogu dobiti korisne 

informacije o mogućnostima za Erasmus+ mobilnost te 

čuti iskustva studenata koji su sudjelovali na razmjeni.

* Riječi i pojmovi koji imaju rodno značanje korišteni u ovoj brošuri 
odnose se jednako na ženski i muški rod.



U ovoj ćete brošuri pronaći 

odgovore na sljedeća pitanja:
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(A.1.) Kada će biti raspisan natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu 
studija i gdje će informacije o natječaju biti objavljene?7

8

11

12

14

(A.2.) Mogu li se svi studenti Umjetničke akademije u Splitu prijaviti na 
natječaj za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija?

(A.3.) Trenutno sam upisan u završnu godinu diplomskog studija. 
Studiranje planiram produžiti. Mogu li tada otići na Erasmus+ 
razmjenu?

(A.4.) Ako upišem produženje studija i u apsolventsku godinu 
prenesem samo jedan predmet (onaj koji ima ulogu završnog / 
diplomskog rada), koje su moje obveze?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

(A.5.) Na kojem inozemnom visokom učilištu (akademiji / 
konzervatoriju / fakultetu) mogu realizirati Erasmus+ mobilnost u 
svrhu studija?



(A.7.) Želio bih realizirati mobilnost u svrhu studija na ustanovi s 
kojom Umjetnička akademija u Splitu nema sklopljen 
međuinstitucijski sporazum. Je li to izvedivo?

17

18

19

20

(A.8.) U tablici s popisom visokih učilišta s kojima Umjetnička 
akademija u Splitu ima sklopljen Erasmus+ međuinstitucijski 
sporazum, u stupcu "Ukupan broj mjeseci" negdje piše "10", a negdje 
"10 (2x5)". Kako mogu znati može li se na određenom visokom učilištu 
realizirati mobilnost u trajanju od pet mjeseci, tj. od samo jednog 
semestra?

(A.9.) Kako mogu stupiti u kontakt s Erasmus+ koordinatorom 
inozemnog visokog učilišta?

(A.10.) Kako mogu znati na kojem se jeziku izvodi nastava na visokom 
učilištu na kojemu želim realizirati mobilnost?

(A.11.) Što mi je sve potrebno za prijavu na natječaj za Erasmus+ 
mobilnost studenata u svrhu studija?
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(A.12.) Zašto u prijavnom obrascu trebam navesti tri visoka učilišta na 
kojima bih želio realizirati mobilnost?

(A.13.) Treba li mi u fazi prijave na natječaj Sveučilišta u Splitu 
Erasmus+ koordinator Umjetničke akademije u Splitu potpisati i(li) 
ovjeriti neki dokument?

(A.14.) Kakva je procedura nakon predaje natječajne dokumentacije? 
Kako će se ocjenjivati moja prijava?

(A.15.) Po zaključenju natječaja, Sveučilište u Splitu objavilo je rang-
listu kandidata za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija. Moje se ime 
nalazi na popisu. Znači li to da će se moja mobilnost sigurno 
realizirati?

(A.16.) Iako sam u obrascu za Erasmus+ studijski boravak naveo više 
inozemnih visokih učilišta na kojima bih želio realizirati mobilnost, na 
rang-listi je uz moje ime navedena samo jedna ustanova. Je li to 
jedina ustanova na koju se mogu prijaviti?

21

22

23

24

15 (A.6.) Kako odabrati inozemno visoko učilište za studijski boravak? Tko 
mi u tome može pomoći?
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25



(A.19.) Što slijedi nakon objave Odluke Sveučilišta u Splitu o rang-listi 
kandidata za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija? Koji su moji daljnji 
koraci?

28

30

31

(B.1.) Koliko se često raspisuje natječaj za Erasmus+ mobilnost u 
svrhu obavljanja stručne prakse i gdje mogu pronaći informacije o 
tome?

(B.2.) Mogu li realizirati Erasmus+ mobilnost u svrhu stručne prakse 
nakon završetka studija?
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(B.3.) Kako ću pronaći ustanovu na kojoj bih mogao realizirati 
Erasmus+ mobilnost u svrhu stručne prakse?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

(B.4.) Koliko vremena mogu provesti na stručnoj praksi i mogu li 
mobilnost realizirati tijekom ljetnih praznika?

(B.5.) Hoću li biti plaćen za svoj rad?

32

33

34

Poveznice i kontakt-podaci35

(A.18.) Mogu li tijekom studija ili u istoj akademskoj godini realizirati 
Erasmus+ mobilnost na dvama različitim inozemnim visokim 
učilištima? 

27

Ako ne pronađete odgovor na svoje pitanje, kontaktirajte Erasmus+ koordinatora 

Umjetničke akademije u Splitu ili Ured za međunarodnu i međusveučilišnu 

suradnju Sveučilišta u Splitu. Njihove kontakt-podatke naći ćete ovdje:

(A.17.) Prijavio sam se za jednosemestralnu mobilnost. Mogu li 
produžiti mobilnost na još jedan semestar?26



studijski 

boravak 



A.1.  Kada će bit i  raspisan natječaj  za  Erasmus+ 

mobilnost  u  svrhu studija  i  gdje  će informacije  o  

natječaju bit i  objavljene?
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Natječaje za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu 

studija raspisuje Sveučilište u Splitu, a ne Umjetnička 

akademija, pa odgovor na pitanje "Kada će natječaj biti 

rapisan?" student treba zatražiti od Ureda za 

međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u 

Splitu. (Erasmus+ koordinator Umjetničke akademije u 

Splitu nema uvid u plan objave natječaja.)

Obavijest o natječaju za Erasmus+ mobilnost studenata 

u svrhu studija bit će objavljena na mrežnoj stranici 

Sveučilišta u Splitu (sekcija 'Međunarodna suradnja'). 

Umjetnička akademija u Splitu prenijet će obavijest na

svojoj mrežnoj stranici te infomirati studente o 

natječaju putem interne mailing liste studenata.

Student se može početi pripremati za prijavu na 

natječaj i prije nego što on bude raspisan, jer se upute 

za prijavu rijetko mijenjaju. Može pročitati tekst 

prethodnog natječaja i upute za prijavitelje koje su uz 

njega objavljene; izraditi životopis u Europass formatu i 

napisati pismo motivacije; istražiti mrežne stranice 

inozemnih visokih učilišta koja ga zanimaju i provjeriti 

koje ustanove izvode studijske programe srodne onom 

koji pohađa u Splitu i sl.

Mrežna stranica Sveučilišta u Splitu: https://www.unist.hr/

E-mail adresa Ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu: erasmus@unist.hr

Screenshot mrežne stranice Sveučilišta u Splitu: izbornička traka u sekciji 'Međunarodna 
suradnja' (ružičasta strelica upućuje na stranicu na kojoj se objavljuju natječaji za Erasmus+ 

mobilnost)
 

 

 

https://www.unist.hr/


A.2.  Mogu l i  se  svi  studenti  Umjetničke akademije  u 

Splitu prijavit i  na natječaj  za  Erasmus+ mobilnost  u 

svrhu studija?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA
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Odgovor na pitanje "Tko se može prijaviti?" moguće je 

naći u tekstu natječaja Sveučilišta u Splitu za Erasmus+ 

mobilnost u svrhu studija. Ukratko: prijaviti se mogu svi 

studenti Umjetničke akademije u Splitu koji su u 

trenutku odlaska na mobilnost upisani u najmanje 

drugu godinu preddiplomskog ili integriranog studija, ili 

u prvu godinu diplomskoga studija. 

Za studente koji mobilnost planiraju u završnoj godini 

studija (dakle, u godini u kojoj bi trebali izrađivati svoj 

završni / diplomski rad, tj. polagati završni / diplomski 

ispit) postoje dodatna ograničenja. Ta su ograničenja 

prikazana u Tablicama 1–3. Mobilnost se ne može 
realizirati u semestrima označenim s 'X'.

 I. sem. II. sem. III. sem. IV. sem.  V. sem.  VI. sem.  I. sem.  II. sem.  III. sem. IV. sem.

Odsjek za
dizajn viz.
komunik.

X X      X       X

Odsjek za
slikarstvo

X X    X      X X

Odsjek za
kiparstvo X X   X  X     X X

 Odsjek za
film i video

 X  X              

 Odsjek za
lik. kulturu
i lik. umj.

 X  X        X       X

 Odsjek za
konz.-rest.

 X  X                

Tablica 1. Odjel za likovne umjetnosti

PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

[TEKST SE NASTAVLJA NA STR. 10]
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 I. sem. II. sem. III. sem. IV. sem.  V. sem.  VI. sem.  VII. sem.  VIII. sem.  I. sem. I. sem.

Odsjek za
glasovir X X             X

Odsjek za
puh. instr.

X X            

Odsjek za
gud. instr.

i gitaru
X X              

 Odsjek za
solo

pjevanje
 X  X              

 Odsjek za
glazb.
pedag.

 X  X                

 Odsjek za
glazb. teor.

i komp.
 X  X                

Tablica 2. Odjel za glazbenu umjetnost

PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ

 I. sem. II. sem. III. sem. IV. sem.  V. sem.  VI. sem.  VII. sem.  VIII. sem.  I. sem. I. sem.

Odsjek za
glumu

X X              

Tablica 3. Odjel za kazališnu umjetnost

PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIPLOMSKI STUDIJ
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Odsjek za konzervaciju-restauraciju izrijekom je odredio 

da njegovi studenti prije odlaska na mobilnost trebaju u 

dogovoru s nastavnicima / mentorima s Odsjeka riješiti 

sva tehnička i praktična pitanja vezana za mobilnost. 

Odsjek za puhačke instrumente propisao je da njegovi 

studenti mogu realizirati mobilnost na završnoj godini 

samo uz odobrenje Odsjeka; Odsjek će studentima 

odrediti uvjete za realizaciju mobilnosti.

Odsjek za glazbenu pedagogiju i Odsjek za glazbenu 

teoriju i kompoziciju izrijekom su odredili da njihovi 

studenti prije odlaska na mobilnost moraju izabrati 

mentora na matičnom odsjeku i s mentorom dogovoriti 

temu diplomskoga rada. Ovo se savjetuje i studentima 

čiji su odsjeci dozvolili mobilnost na završnoj godini ili u 

završnom semestru studija.

Student koji pristupa izradi završnog / diplomskog rada 

mora imati mentora s Umjetničke akademije u Splitu. 

Nastavnik s inozemnog visokog učilišta pod čijim će 

nadzorom student izrađivati završni / diplomski rad ili 

provoditi istraživanje vezano za završni / diplomski rad 

može imati samo status komentora.

Student koji odlazi na mobilnost u svrhu izrade 

završnog / diplomskog rada mora znati da postoji 

mogućnost da će završni / diplomski ispit morati 

polagati dva puta: i na inozemnom visokom učilištu, ako 

ono to zatraži, i na Umjetničkoj akademiji u Splitu. 

Polaganje završnog / diplomskog ispita na inozemnom 

visokom učilištu ne oslobađa studenta od obveze 

polaganja završnog / diplomskog ispita na matičnoj 

ustanovi!

Polaznici diplomskih studija na Odjelu za glazbenu 
umjetnost trebaju voditi računa o članku 10. stavku 2. 

Pravilnika o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Splitu 
koji propisuje da ukupno trajanje mobilnosti ne može 

biti duže od polovice trajanja studijskog programa. 

Budući da diplomski studiji na Odjelu za glazbenu 

umjetnost traju dva semestra, polaznici tih studija ne 
mogu ostvariti mobilnost dulju od jednog semestra.

[NASTAVAK TEKSTA SA STR. 8]

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu: https://bit.ly/2UnmHnT

https://bit.ly/2UnmHnT


A.3.  Trenutno sam upisan u završnu godinu diplomskog 

studija.  Studiranje planiram produž i t i .  Mogu l i  tada otić i  

na Erasmus+ razmjenu?

Student koji je upisao ponavljanje godine može 

realizirati Erasmus+ mobilnost u svrhu studija tijekom 

te godine. Studentima koji planiraju upisati ponavljanje 

godine, tj. produžiti studij, savjetuje se da najprije  

u Studentskoj referadi Umjetničke akademije u Splitu 

provjere pod kojim uvjetima to mogu napraviti (mogu li 

upisati jedan ili dva semestra, hoće li morati plaćati 

participaciju u troškovima studija i sl.).

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA
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E-mail adresa Studentske referade Umjetničke akademije u Splitu: referada@umas.hr



A.4.  Ako upišem produženje studija  i  u  apsolventsku 

godinu prenesem samo jedan predmet (onaj  koji  ima ulogu 

završnog /  diplomskog rada),  koje  su moje obveze?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA
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Za takve studente postoje tri mogućnosti:

Mogućnost 1. Ako student odlazi na mobilnosti u svrhu 

izrade / pisanja završnog ili diplomskog rada, nije dužan 

prikupiti ECTS bodove na inozemnom visokom učilištu 

(dakle, ne mora upisati, slušati i polagati predmete na 

prihvatnoj ustanovi). Student je dužan provesti 

istraživanje na temu završnog / diplomskog rada i 

izrađivati / pisati svoj završni ili diplomski rad pod 

mentorskim vodstvom inozemnog nastavnika. Po 

završetku mobilnosti, inozemni nastavnik treba ispuniti 

Izvješće mentora; dokument koji dokazuje da je student 

uistinu proveo istraživanje te da je istraživanje (bilo) 

vezano za temu njegova završnog / diplomskog rada. 

(Obrazac Izvješće mentora student treba zatražiti od 

Ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju 

Sveučilišta u Splitu.) Ovu mogućnost mogu iskoristiti 

samo studenti čiji završni / diplomski rad ima pisani, tj. 

teorijski dio.

Mogućnost 2. Ako student odlazi na mobilnosti u svrhu 

provedbe istraživanja za završni / diplomski rad, na 

inozemnom visokom učilištu može upisati i slušati 

koliko god predmeta želi, ali ih ne mora položiti. 

(Drugim riječima, student nije dužan prikupiti ECTS 

bodove na razmjeni.) Prilikom prijave na natječaj za 

Erasmus+ mobilnost u svrhu studija, student mora 

ishoditi izjavu (vidi sliku na idućoj stranici) kojom mu 

mentor s Umjetničke akademije u Splitu potvrđuje 

odabir kolegija na inozemnom visokom učilištu i njihovo 

praćenje u svrhu istraživanja za završni / diplomski rad. 

Mogućnost 3. Ako student odlazi na mobilnost u svrhu 

slušanja i polaganja predmeta, na razmjeni treba 

upisati predmete koji nose najmanje 21 ECTS bod te 

položiti predmete koji nose barem 15 ECTS bodova. 

Barem jedan od položenih predmeta treba biti srodan 

predmetu s matične ustanove koji je student prenio 

("prebacio") u apsolventsku godinu.

Bez obzira na to za koju će mogućnost opredijeliti, 

student treba voditi računa o sljedećem:

1) Mentor za završni ili diplomski rad mora biti 

nastavnik s Umjetničke akademije u Splitu. Prije odlaska 

na mobilnost, student je dužan odabrati mentora sa 

svoje ustanove i dogovoriti s njim temu završnog / 

diplomskog rada. Nastavnika s inozemnog visokog 

učilišta pod čijim će nadzorom student pisati, tj. 

izrađivati završni / diplomski rad imat će ulogu 

komentora, a student ga je dužan obavijestiti o tome. 

(Inozemni nastavnik mora pristati na mentorsko 

vođenje studenta na razmjeni.)

2) Ako inozemno visoko učilište to zatraži, student će 

završni ili diplomski ispit morati polagati na toj ustanovi.

Bez obzira na to je li student položio završni / diplomski 

ispit na inozemnom visokom učilištu, on ga mora 

položiti na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Drugim 

riječima, moguće je da će student morati dva puta 

polagati završni / diplomski ispit: i na prihvatnoj 

ustanovi, i na Umjetničkoj akademiji u Splitu.
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Primjer izjave koju mentor treba sastaviti kada se student prijavljuje za Erasmus+ 
mobilnosti u svrhu istraživanja za završni / diplomski rad

 

 

 



A.5.  Na kojem inozemnom visokom uč i l ištu (akademiji  /  

konzervatoriju /  fakultetu)  mogu realizirati  Erasmus+ 

mobilnost  u  svrhu studija?
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Popis inozemnih visokih učilišta na kojima studenti 

Umjetničke akademije u Splitu mogu realizirati 

Erasmus+ mobilnost u svrhu studija objavljuje se uz 

tekst natječaja za Erasmus+ mobilnost. Natječaji se, 

pak, objavljuju na mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu 

(vidi odgovor na pitanje A.1.). Na popisu vezanih 

dokumenata natječaja treba potražiti Popis 
visokoškolskih ustanova s kojima je potpisan Erasmus+ 
međuinstitucijski sporazum (po sastavnicama). Dokument  

(radi se o Excel tablici) treba preuzeti na računalo i 

otvoriti list koji se odnosi na Umjetničku akademiju 

("UMAS"): tu su popisana sva visoka učilišta na kojima 

studenti Umjetničke akademije u Splitu mogu realizirati 

Erasmus+ mobilnost u svrhu studija. Ustanove su 

sortirane prema zemljama.

Osobitu pažnju treba obratiti na stupac u kojemu je 

navedeno područje za koje je sklopljen sporazum o 

suradnji. Ako uz neku ustanovu piše Fine Arts, to znači 

da njezini studijski programi ne "pokrivaju" glazbenu 

umjetnost. Ako negdje piše Music and Performing Arts, to 

sigurno (ili vrlo vjerojatno) obuhvaća glazbenu 

umjetnost (može biti i kazališna). Ako piše Arts, to znači 

da bi mogle biti obuhvaćene i likovne umjetnosti 

i glazbena umjetnost.

Budući da u Excel tablici nisu navedeni studijski 

programi koje pojedino visoko učilište izvodi, 

studentima koji se prijavljuju na natječaj savjetuje se da 

pogledaju službenu mrežnu stranicu ustanove koja ih 

zanima te da provjere koje studijske programe (i 

predmete) nudi.

Ako Sveučilište u Splitu još nije raspisalo natječaj za 

Erasmus+ mobilnost u svrhu studija, a student želi znati 

s kojim ustanovama trenutno surađuje Umjetnička 

akademija u Splitu, treba potražiti posljednji objavljeni 

natječaj i pogledati dokument Popis visokoškolskih 
ustanova s kojima je potpisan Erasmus+ međuinstitucijski 
sporazum (po sastavnicama).



A.6.  Kako odabrati  inozemno visoko uč i l ište  za  studijski  

boravak? Tko mi u tome može pomoć i?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA
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Odabir visokog učilišta na kojemu će student realizirati 

Erasmus+ mobilnost ovisi o njegovim željama, 

sposobnostima i financijskim mogućnostima.

Ključno je odabrati inozemno visoko učilište koje nudi 

studijski program ili predmete koji su u najvećoj 

mogućoj mjeri kompatibilni sa studijskim programom 

studenta na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Drugim 

riječima, student treba pronaći visoko učilište koje nudi 

predmete (mogu biti i s različitih studijskih godina) koji 

sadržajem i brojem ECTS bodova odgovaraju onima 

koje bi pratio na Umjetničkoj akademiji u Splitu tijekom 

semestra koji će provesti u inozemstvu. Ti se podaci 

mogu pronaći na službenoj mrežnoj stranici inozemnog 

visokog učilišta ili se mogu zatražiti od inozemnog 

Erasmus+ koordinatora (vidi odgovor na pitanje A.9.).

Potrebno se informirati na kojem se jeziku izvodi 

nastava na inozemnom visokom učilištu. Student treba 

samostalno istražiti ima li ustanova na koju želi ići 

dovoljno sadržaja na stranom jeziku na kojemu želi 

slušati nastavu (vidi odgovor na pitanje A.10.). 

Važno je proučiti i ostale aspekte mobilnosti poput 

smještaja, financijske konstrukcije boravka i sl. Treba 

voditi računa o tome da novčana potpora koja se  

dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ pokriva samo 

dio troškova boravka u stranoj zemlji.

Premda u Uputama za Natječaj piše da se student treba 

posavjetovati sa svojim ECTS povjerenikom vezano za 

usporedbu studijskih programa i odabir predmeta koje 

će slušati i polagati u inozemstvu, student bi takve 

konzultacije trebao obaviti s pročelnikom svog odsjeka 

ili s nastavnicima koji izvode nastavu iz predmeta koje 

bi trebao slušati na Umjetničkoj akademiji u Splitu 

tijekom semestra koji će provesti u inozemstvu. 

Umjetnička akademija u Splitu ima veliki broj studijskih 

programa i pokriva različita područja; pročelnici odsjeka 

i predmetni nastavnici jedini imaju kompetenciju za 

davanje mišljenja o kompatibilnosti studijskih programa 

naše ustanove i inozemnih visokoškolskih ustanova.



A.7.  Želio  bih realizirati  mobilnost  u  svrhu studija  na 

ustanovi  s  kojom Umjetnička akademija u Splitu nema 

sklopljen međuinstitucijski  sporazum. Je l i  to  izvedivo?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

16

Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u 

okviru Erasmus+ programa ostvaruje se na

temelju Erasmus+ međuinstitucijskih sporazuma koji se 

sklapaju između Sveučilišta u Splitu i inozemnih

visokoškolskih ustanova koje posjeduju Erasmus 

sveučilišnu povelju.

Ako u dokumentu Popis visokoškolskih ustanova s kojima 
je potpisan Erasmus+ međuinstitucijski sporazum (po 
sastavnicama) (vidi odgovor na pitanje A.5.) nema 

visokog učilišta na kojemu bi student želio realizirati 

mobilnost u svrhu studija, treba pokrenuti postupak 

sklapanja Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma 

popunjavanjem internog elektroničkog obrasca:

Kada zaprimi ispunjeni obrazac, Erasmus+ koordinator 

Umjetničke akademije u Splitu kontaktirat će inozemno 

visoko učilište i predložiti sklapanje Erasmus+ 

međuinstitucijskog sporazuma. (Student će o tome biti 

informiran.) Ako inozemno visoko učilište to prihvati, ta 

će ustanova i Sveučilište u Splitu potpisati sporazum. 

Važno je naglasiti da Erasmus+ koordinator Umjetničke 

akademije u Splitu ne zna koliko će dugo postupak 

trajati budući da Erasmus+ međuinstitucijski sporazum 

potpisuju čelnici sveučilišta, a ne Erasmus+ koordinatori 

sastavnica.

Nakon potpisivanja sporazuma, inozemno visoko 

učilište bit će dodano na popis ustanova na kojima 

studenti i osoblje Umjetničke akademije u Splitu mogu 

realizirati Erasmus+ mobilnost. Taj se popis redovito 

objavljuje uz tekst natječaja za Erasmus mobilnost (vidi 

odgovor na pitanje A.6.). Dok se inozemno visoko 

učilište ne uvrsti na popis, nijedan student ne može 

realizirati Eramus+ mobilnost u svrhu studija na toj 

ustanovi.

E-obrazac za pokretanje postupka za 

sklapanje novog Erasmus+ bilateralnog 

sporazuma: https://bit.ly/2UjhT2J

U obrascu se navodi sljedeće: 

podaci o podnositelju zahtjeva (ime i prezime, 

funkcija, e-mail adresa),

naziv inozemnog visokog učilišta,

adresa mrežne stranice inozemnog visokog učilišta

podaci o Erasmus+ koordinatoru inozemnog visokog 

učilišta (ime, prezime i e-mail adresa), 

podatak o vrsti suradnje (mobilnost studenata, 

mobilnost osoblja ili oboje),

ako je podnositelj zahtjeva već ostvario kontakt s 

nekim nastavnikom s ustanove za koju iskazuje 

interes, podatke o osobi s kojom je komunicirao i 

prirodi te komunikacije / dosadašnje suradnje.

https://bit.ly/2UjhT2J


A.8.  U tablici  s  popisom visokih uč i l išta  s  kojima 

Umjetnička akademija u Splitu ima sklopljen Erasmus+ 

međuinstitucijski  sporazum, u stupcu "Ukupan broj  

mjeseci"  negdje piše "10",  a  negdje "10 (2x5)".  Kako mogu 

znati  može l i  se  na određenom visokom uč i l ištu realizirati  

mobilnost  u  trajanju od pet  mjeseci ,  t j .  od samo jednog 

semestra?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Broj naveden u stupcu "Ukupan broj mjeseci" odnosi se 

na broj mjeseci mobilnosti koji inozemno visoko učilište 

odobrava studentima s Umjetničke akademije u Splitu. 

Većina inozemnih visokih učilišta odobrava 

jednosemestralnu mobilnost. Kako bi student bio 

potpuno siguran omogućava li visoko učilište za koje je 

zainteresiran jednosemestralnu razmjenu, treba 

kontaktirati Erasmus+ koordinatora te ustanove (vidi 

odgovor na pitanje A.9.).

Inozemna visoka učilišta uglavnom nude dvije 

semestralne mobilnosti unutar jedne akademske 

godine. Ponuđene mjesece mobilnosti može iskoristiti 

jedan student (ako želi provesti cijelu godinu na 

inozemnom visokom učilištu) ili dva studenta mogu 

iskoristiti svaki po jedan semestar. Problem nastane 

kada da se troje studenata prijavi za isto visoko učilište, 

a ono nudi dvije jednosemestralne mobilnosti; tada se 

najslabije rangiranom studentu "dodijeli" drugo visoko 

učiliste s njegove top-liste (vidi odgovor na pitanje 

A.12.).
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A.9.  Kako mogu stupiti  u  kontakt  s  Erasmus+ 

koordinatorom inozemnog visokog uč i l išta?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Adresu elektroničke pošte Erasmus+ koordinatora 

inozemnog visokog učilišta student može pronaći tako 

što će otići na mrežnu stranicu ustanove koja ga zanima 

i potražiti sekciju / dio koji se odnosi na međunarodnu 

suradnju. Druga je mogućnost da u internetsku tražilicu 

upiše naziv inozemnog visokog učilišta i ključnu riječ 

"Erasmus coordinator" ili "international relations" ili 

"international office". Na popisu rezultata istraživanja 

trebalo bi se pojaviti ime i adresa elektroničke pošte te 

osobe ili službe.
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Screenshot mrežne stranice Umjetničkog sveučilišta u Linzu (Austrija): sekcija 'International issues' sadrži detaljne upute za dolazne 
Erasmus+ studente, kao i kontakt-podatke Ureda za međunarodnu suradnju

 

 

 



A.10.  Kako mogu znati  na kojem se jeziku izvodi  nastava 

na visokom uč i l ištu na kojemu želim realizirati  mobilnost?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Student treba samostalno proučiti mrežnu stranicu 

inozemnog visokog učilišta na kojemu bi želio studirati 

kako bi utvrdio na kojem se jeziku na toj ustanovi izvodi 

nastava. Ako ne može pronaći taj podatak na mrežnoj 

stranici ustanove, treba kontaktirati inozemnog 

Erasmus+ koordinatora (vidi odgovor na pitanje A.9.). 

Student treba voditi računa o tome da neka inozemna 

visoka učilišta traže da dolazni studenti poznaju 

službeni jezik njihove zemlje. Neke pak ustanove traže 

da kandidat dostavi potvrdu o razini znanja engleskoga 

jezika. To ovisi o ustanovi na koju se student planira 

prijaviti, i razlikuje se od ustanove do ustanove. 

Primjerice, nekima je kao potvrda poznavanja 

engleskoga jezika dovoljan riješen Online Linguistic 
Support (OLS) test, nekima prijepis ocjena (ako je 

student položio engleski jezik tijekom dosadašnjeg 

studija), dok neke ustanove traže posebnu potvrdu o 

poznavanju jezika. Studentima se savjetuje da se o 

ovome informiraju prije prijave na natječaj za Erasmus+ 

mobilnost u svrhu studija jer bi odgovor koji dobiju 

mogao utjecati na njihov odabir visokih učilišta.
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https://app.erasmusplusols.eu/
https://app.erasmusplusols.eu/


A.11.  Što  mi je  sve potrebno za prijavu na natječaj  za  

Erasmus+ mobilnost  studenata u svrhu studija?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA
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Odgovor na pitanje "Koje dokumente trebam priložiti 

svojoj prijavi?" student će pronaći u tekstu natječaja.

Kako je navedeno u odgovoru na pitanje A.1., natječaj 

za mobilnost studenata u svrhu studija raspisuje 

Sveučilište u Splitu (ne Umjetnička akademija!), a 

natječaj objavljuje se na mrežnoj stranici Sveučilišta u 

Splitu. Uz tekst natječaja objavljuju se svi potrebni 

obrasci (sekcija 'Vezani dokumenti Natječaja').

Student u fazi prijave na natječaj ne treba izabrati 

kolegije koje će pratiti i slušati na inozemnom visokom 

učilištu, odnosno ne treba sastaviti Sporazum o učenju 

(eng. Learning Agreement). Taj se obrazac ispunjava tek 

kada je studentu odobrena Erasmus+ mobilnost, 

odnosno nakon što ga Sveučilište u Splitu nominira za 

mobilnost inozemnom visokom učilištu (ili visokim 

učilištima), pa te ustanove zatraže od studenta da preda 

navedeni dokument.



A.12.  Zašto  u prijavnom obrascu trebam navesti  tri  visoka 

uč i l išta  na kojima bih želio  realizirati  mobilnost?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Student koji navede više od jednog inozemnog visokog 

učilišta povećava si šanse za realizaciju mobilnosti. 

Svako inozemno visoko učilište ima kvotu za dolazne 

studente, odnosno broj mjeseci mobilnosti koju 

odobrava dolaznim studentima. Ako se, primjerice, za 

neku ustanovu prijave tri kandidata s Umjetničke 

akademije u Splitu, "upadaju" dva koja su na natječaju 

ostvarila više bodova – pod uvjetom da je ta ustanova 

odobrila dva mjesta za studente s UMAS-a i da će svaki 

naš student tamo provesti jedan semestar. Može 

"upasti" i samo jedan student, ako na mobilnosti planira 

provesti dva semestra. Ako je student u prijavnici naveo

samo jedno inozemno visoko učilište, a ono mu zbog 

pozicije na rang-listi nije dodijeljeno, neće moći 

realizirati mobilnost.

Treba imati na umu da inozemna visoka učilišta ne 

prihvate uvijek nominirane studente. Ustanova može 

studenta odbiti iz različitih razloga: jer je ocijenila 

njegov rad nedovoljno dobrim (od kandidata se može 

zatražiti da pošalje portfolio ili snimak svoje izvedbe na 

ocjenu), jer je ispunila svoju kvotu za dolaznu mobilnost 

studenata, jer je nastavnik koji bi trebao mentorirati 

dolaznog studenta uzeo slobodnu studijsku godinu i 

slično.
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A.13.  Treba l i  mi  u fazi  prijave na natječaj  Sveuč i l išta  u 

Splitu Erasmus+ koordinator Umjetničke akademije  u 

Splitu potpisati  i( l i)  ovjerit i  neki  dokument?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Ne, u fazi prijave na natječaj Sveučilišta u Splitu za 

Erasmus+ mobilnost u svrhu studija na natječajnoj 

dokumentaciji nije potreban ni potpis Erasmus+ 

koordinatora Umjetničke akademije u Splitu niti pečat 

Umjetničke akademije u Splitu.
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A.14.  Kakva je  procedura nakon predaje  natječajne 

dokumentacije?  Kako će se  ocjenjivati  moja prijava?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Nakon zaključenja natječaja za Erasmus+ mobilnost 

studenata u svrhu studija, Ured za međunarodnu i 

međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu 

prosljeđuje natječajnu dokumentaciju studenata 

Umjetničke akademije u Splitu njihovoj matičnoj 

ustanovi. Povjerenstvo za rangiranje kandidata 

Umjetničke akademije u Splitu, koje broji tri člana, 

boduje pristigle prijave i objavljuje rang-listu kandidata 

na mrežnim stranicama UMAS-a. Konačnu odluku o 

odabiru kandidata donosi Sveučilište u Splitu, pa na 

njihovim mrežnim stranicama treba potražiti obavijest o 

tome kojim je kandidatima odobrena mobilnost.

Prema tekstu natječaja, osnovni kriterij za rangiranje je 

da se prioritet daje studentima koji još nisu odlazili na 

mobilnost za vrijeme studija, zatim akademski uspjeh, 

znanje stranog jezika i ocjena pisma motivacije. 

Umjetnička akademija u Splitu nema dodatne kriterije. 

Na Umjetničkoj akademiji u Splitu, ukupan fond bodova 

(60) raspoređen je na sljedeći način:

dosadašnje mobilnosti – max. 15 bodova (prva 

mobilnost – 15 bodova, druga mobilnost – 10 

bodova, treća mobilnost – 5 bodova, četvrta 

mobilnost – 0 bodova)

akademski uspjeh – max. 20 bodova (ukupni prosjek 

ocjena x 4 boda)

znanje engleskog jezika ili jezika države u koju 

kandidat ide, prema Zajedničkom europskom 

referentnom okviru za strane jezike – max. 15 

bodova (C2 – 15 bodova, C1 – 10 bodova, B2 – 8 

bodova, B1 – 5 bodova, A2 – 3 boda, A1 – 1 bod) 

pismo motivacije – max. 10 bodova (razlozi i koristi 

mobilnosti opisani su jasno definiranim 

pokazateljima učinka – 10 bodova) 
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Opis svih razina Zajedničkog europskog referentnog okvira za strane jezike: https://bit.ly/3gCKUPA

https://bit.ly/3gCKUPA


A.15.  Po zaključenju natječaja,  Sveuč i l ište  u  Splitu objavilo  

je  rang-l istu kandidata za Erasmus+ mobilnost  u  svrhu 

studija.  Moje se  ime nalazi  na popisu.  Znač i  l i  to  da će se  

moja mobilnost  sigurno realizirati?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

To što je Sveučilište u Splitu odobrilo studentu 

mobilnost ne znači, nažalost, da će se mobilnost i 

realizirati. 
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Mobilnost će se realizirati samo ako inozemno visoko 

učilište prihvati kandidata (vidi odgovor na pitanje 

A.12.).



A.16.  Iako sam u obrascu za Erasmus+ studijski  boravak 

naveo više inozemnih visokih uč i l išta  na kojima bih želio  

realizirati  mobilnost,  na rang-l ist i  je  uz  moje ime 

navedena samo jedna ustanova.  Je l i  to  jedina ustanova na 

koju se  mogu prijavit i?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Najprije treba reći da prvi kontakt s inozemnim visokim 

učilištem (tzv. nominaciju) onavlja Ured za 

međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u 

Splitu, a ne student. 

Ured će najprije kontaktirati visoko učilište koje je 

navedeno uz studentovo ime. Ako ta ustanova ne 

prihvati studenta a on je u prijavnom obrascu naveo još 

jedan izbor, Ured će kontaktirati tu drugu ustanovu. 

Moguće je, međutim, da studentu u postupku 

rangiranja kandidata nije odobrena mobilnost prema 

ustanovi koju je naveo kao prvi izbor (vidi odgovor na 

pitanje A.12.). Ako ga ustanova koju je naveo kao drugi 

izbor odbije, Ured će kontaktirati ustanovu koju je 

student naveo kao treći izbor. Ako ga i ta ustanova 

odbije, Ured neće kontaktirati ustanovu koja je bila 

studentov prvi izbor.
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A.17.  Prijavio sam se za jednosemestralnu mobilnost.  

Mogu l i  produž i t i  mobilnost  na još  jedan semestar? 

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

U fazi prijave na natječaj za Erasmus+ mobilnost u 

svrhu studija, student se može prijaviti za 

jednosemestralnu mobilnost i naknadno zatražiti 

produženje trajanja mobilnost. Produženje trajanja 

mobilnosti u inozemstvu moguće je zatražiti najmanje 

mjesec dana prije očekivanoga posljednjeg dana 

mobilnosti navedenog u Sporazumu o učenju (eng. 

Learning Agreement). Ako Sveučilište u Splitu ima još 

raspoloživih sredstava, mobilnost se može produžiti na 

još jedan semestar. 

26

Upute za produženje mobilnosti student treba zatražiti 

od Ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju 

Sveučilišta u Splitu (kontakt-podaci Ureda nalaze se u 

odgovoru na pitanje A.1. i na kraju ove brošure).  

Student, međutim, treba voditi računa o tome da 

postoje ograničenja vezana za ukupno trajanje 

mobilnosti (studenti mogu provesti od 3 do 12 mjeseci 

na mobilnosti u svrhu studija na svakoj razini studija) te 

da su neki odsjeci Umjetničke akademije u Splitu 

ograničili međunarodnu mobilnost studenata na 

završnoj godini studija ili u završnom (ljetnom) 

semestru studija (vidi odgovor na pitanje A.2.).



A.18.  Mogu l i  t i jekom studija  i l i  u  istoj  akademskoj  godini  

realizirati  Erasmus+ mobilnost  na dvama različ i t im 

inozemnim visokim uč i l išt ima? 

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Da, moguće je da student u jednoj godini, odnosno za 

vrijeme studija, realizira Erasmus+ mobilnost na 

različitim inozemnim visokim učilištima.
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A.19.  Što  sl i jedi  nakon objave Odluke Sveuč i l išta  u Splitu o  

rang-l ist i  kandidata za Erasmus+ mobilnost  u  svrhu 

studija? Koji  su moji  daljnji  koraci?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU STUDIJSKOG BORAVKA

Ova brošura donosi informacije o postupku prijave za 

Erasmus+ mobilnost u svrhu studija; ona ne objašnjava 

postupak koji slijedi nakon što Sveučilište u Splitu 

studentu odobri mobilnost. 

Ako je studentu odobrena mobilnost, nakon što 

Sveučilište u Splitu objavi Odluku o rang-listi kandidata 

za Erasmus+ mobilnost u svrhu studija, Ured za 

međunarodnu i međusveučilišnu suradnju poslat će 

studentu upute za daljnje postupanje. Erasmus+ 

koordinator Umjetničke akademije u Splitu studentu će 
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poslati detaljne upute vezane za ispunjavanje 

Sporazuma o učenju (eng. Learning Agreement) i UMAS-

ovih internih obrazaca.

Ured za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju 

Sveučilišta u Splitu nominirat će studenta inozemnom 

visokom učilištu. Student će od inozemnog Erasmus+ 

koordinatora dobiti upute za prijavu na tu ustanovu. 

Ako student ima bilo kakvih nedoumica o postupku 

prijave na inozemno visoko učilište, treba se obratiti 

inozemnom Erasmus+ koordinatoru.



stručna 

praksa 



B.1.  Koliko se  često raspisuje  natječaj  za  Erasmus+ 

mobilnost  u  svrhu obavljanja stručne prakse i  gdje  mogu 

pronać i  informacije  o  postupku prijave?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu 

obavljanja stručne prakse u inozemstvu raspisuje 

Sveučilište u Splitu, pa se prijave podnose Sveučilištu. 

Tekst natječaja i upute za prijavitelje treba potražiti na 

mrežnoj stranici Sveučilišta u Splitu (sekcija 

Međunarodna suradnja).
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Za razliku od natječaja za razmjenu studenata u svrhu 

studija, ovaj se natječaj ne raspisuje periodično već je 

otvoren tijekom cijele godine, odnosno dok se ne 

potroše sredstva koje Sveučilište u Splitu ima na 

raspolaganju.



B.2.  Mogu l i  realizirati  Erasmus+ mobilnost  u  svrhu 

stručne prakse nakon završetka studija?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

Na natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu 

obavljanja stručne prakse u inozemstvu mogu se 

prijaviti i studenti koji će uskoro diplomirati, a koji 

praksu žele iskoristiti najdulje do 12 mjeseci nakon 
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diplome. Studenti se moraju prijaviti prije obrane 

završnog / diplomskog rada, odnosno dok još imaju 

status studenta.



B.3.  Kako ću pronać i  ustanovu na kojoj  bih mogao 

realizirati  Erasmus+ mobilnost  u  svrhu stručne prakse?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

Ustanova primatelj može biti bilo koja javna ili privatna 

ustanova, organizacija ili neki drugi pravni subjekt  

aktivan u području obrazovanja, stručnog 

osposobljavanja ili na tržištu rada.

Student treba sam pronaći ustanovu na kojoj će 

realizirati Erasmus+ mobilnost u svrhu stručne prakse. 

Vrijedno je spomenuti da se ponude stručne prakse 

kontinuirano objavljuju na portalu Erasmus Intern, ali i 

na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu (sekcija 

'Međunarodna suradnja'). 
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usklađene s ishodima učenja studijskog programa koji 

pohađa na Umjetničkoj akademiji u Splitu (to je kriterij 

temeljem kojeg Umjetnička akademija odobrava 

studentima odlazak na ovu vrstu mobilnosti). 

Studentima se preporuča da se posavjetuju sa svojim 

nastavnicima ili s mentorom. Nastavnici s odsjeka na 

kojemu student studira najkompetentniji su procijeniti 

jesu li iskustva koja će steći radom u određenoj 

ustanovi usklađena s ishodima učenja studija koji 

pohađa!

Kada je student odabrao ustanovu na kojoj želi obavljati 

stručnu praksu, treba je kontaktirati i provjeriti je li ga ta 

ustanova voljna primiti (i na koliko mjeseci). U slučaju 

potvrdnog odgovora, ustanova studentu treba izdati 

Prihvatno pismo (eng. Letter of Con�rmation).

Portal Erasmus Intern: https://erasmusintern.org/

Screenshot mrežne stranice Sveučilišta u Splitu s ponudama stručne prakse
 

 

 

Prilikom odabira ustanove, student treba voditi računa 

o tome da aktivnosti koje planira realizirati budu

https://erasmusintern.org/


B.4.  Koliko vremena mogu provesti  na stručnoj  praksi  i  

mogu l i  mobilnost  realizirati  t i jekom ljetnih praznika?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

Erasmus+ mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse 

može trajati od 2 do 12 mjeseci. Studenti koji planiraju 

realizirati ovu vrstu mobilnost za vrijeme trajanja studija  
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trebaju voditi računa o tome da se praksa može 

obavljati i preko ljeta, no samo ako se to ne preklapa s  

nastavnim obvezama (to uključuje i ispite).



B.5.  Hoću l i  bit i  plaćen za svoj  rad?

MOBILNOST STUDENATA U SVRHU OBAVLJANJA STRUČNE PRAKSE

Studenti koji obavljaju stručnu praksu mogu biti plaćeni 

za svoj rad, no to ovisi o prihvatnoj ustanovi. 
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Mrežna stranica Sveučilišta u Splitu, podstranica 'Međunarodna razmjena i natječaji': https://bit.ly/3j0m4L1

E-mail adresa Ureda za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Splitu: erasmus@unist.hr

Poveznice i 

kontakt-podaci

E-mail adresa Erasmus+ koordinatora Umjetničke akademije u Splitu: sagita.sunara@umas.hr (dr. sc. Sagita 

Mirjam Sunara, izv. prof. art.)

Blog Exchange Experiences @ UMAS (blog o iskustvima studentske mobilnosti na Umjetničkoj akademiji u 

Splitu): https://umasmobility.wordpress.com/

Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Splitu: https://bit.ly/2UnmHnT

E-obrazac Umjetničke akademije u Splitu za pokretanje postupka uspostave Erasmus+ suradnje s 

inozemnim visokim učilištem: https://bit.ly/2UjhT2J

https://bit.ly/3j0m4L1
https://umasmobility.wordpress.com/
https://bit.ly/2UnmHnT
https://bit.ly/2UjhT2J

