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Mr. SC. ninOSLAV ŠćukAnEC
Predsjednik / Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatska

riječ urednika

Akademska mobilnost donosi pozitivne pomake na 
individualnoj, institucionalnoj i široj društvenoj razini pa 
je stoga važno da u oblikovanje i provedbu politike aka-
demske mobilnosti budu uključeni svi glavni dionici kako 
bi rješenja proizlazila iz utvrđenih potreba, na temelju 
provedenih analiza, istraživanja i konzultacija. Kako bi 
mobilnost postigla željene učinke, u ovaj proces moraju, 
pored visokih učilišta i odgovarajućih vladinih tijela, 
biti uključeni poslodavci, socijalni partneri, organizacije 
civilnog društva i lokalna samouprava. 

Zbog spomenutih pozitivnih učinaka akademske 
mobilnosti kao i zbog kompleksnosti procesa razvoja i 
poticanja akademske mobilnosti, donosioci političkih 
odluka na europskoj razini uvrstili su mobilnost i mjere za 
njeno povećanje u ključne razvojne dokumente, kao što 
su Bolonjska i Lisabonska deklaracija, te su pokrenuli pro-
grame na razini Europske unije (EU) kojima je cilj povećati 
akademsku mobilnost. Među tim programima posebnu 
važnost ima Erasmus, najstariji i najznačajniji program 
suradnje u području visokog obrazovanja u EU namijenjen 
poticanju mobilnosti studenata i nastavnika.

Pozitivni učinci akademske mobilnosti

Na individualnoj razini, akademska mobilnost pruža 
pojedincima iskustvo rada i života u drukčijem aka-
demskom, kulturnom i društvenom okruženju. Time se 
povećava njihova zapošljivost i konkurentnost na tržištu 
rada, jača društvena svijest pojedinca, povećava se razina 
tolerancije i jača svijest o nužnosti borbe protiv svih 

oblika diskriminacije. Akademska mobilnost pridonosi 
razvoju demokratske kulture i oblikovanju europskog 
građanstva koje podržava stvaranje globalnog društva u 
multikulturnom okruženju. 

U institucionalnom smislu, mobilni studenti i nastavnici 
su nositelji novih ideja i novih kontakata čime utječu 
na jačanje međunarodne suradnje među institucijama 
visokog obrazovanja te na oblikovanje i razvoj mreža 
u visokom obrazovanju. Mobilni studenti i nastavnici 
omogućuju razmjenu znanstvenih iskustva i pronalazaka 
čime se stvaraju okolnosti povoljne za razvoj inovacija i 
konkurentnosti u visokom obrazovanju te uvođenje novih 
sadržaja i metoda u nastavni program i proces učenja. 
Iskustvo stečeno kroz programe akademske mobilnosti 
dovodi do propitivanja uloge ustaljenih tradicija i prakse 
na institucijama visokog obrazovanja, pruža mogućnost 
usporedbe između institucija i sustava te na taj način 
utječe na razvoj kvalitete visokog obrazovanja i istraži-
vanja. 

Akademska mobilnost je također pokretač društvenih 
promjena, pruža poticaj razvoju i oblikuje kulturu među-
sobnog razumijevanja i tolerantnosti te potiče dijalog i 
suradnju između različitih društvenih skupina. Navedeni 
pozitivni učinci postaju posebno relevantni za hrvatsko 
društvo u trenutku kad je razvoj Hrvatske u društvenoj, 
političkoj i gospodarskoj sferi najvećim dijelom potaknut 
i određen eurointegracijskim procesima. Prepoznavanje i 
razumijevanje izazova koje sa sobom donose eurointegra-
cijski procesi dodatno će biti unaprijeđeni sudjelovanjem 
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Hrvatske u programima akademske mobilnosti EU, među 
kojima je najznačajniji program Erasmus. 

Trendovi u akademskoj mobilnosti

U programu Erasmus trenutno sudjeluje više od 2100 
visokoobrazovnih institucija iz 31 europske zemlje. Europ-
ska komisija je pokrenula Erasmus 1987. godine i od tada 
je u razmjeni sudjelovalo više od 1,5 milijuna europskih 
studenata i nastavnika.1 Svake godine u razmjeni putem 
Erasmus-a sudjeluje oko 0,8% od ukupnog broja studenta 
u Europi, odnosno oko 2,1% nastavnika.2 Razvojni cilj do 
2013. godine jest da u Erasmus-u godišnje sudjeluje 2% 
od ukupnog broja europskih studenata. 

Na globalnoj razini, početak 21. stoljeća obilježen je 
dramatičnim rastom broja mobilnih studenata: 2005. 
godine više od 2,7 milijuna studenata studiralo je izvan 
svoje zemlje, što u usporedbi s 1,74 milijuna u 1999. 
godini3 predstavlja porast od 55%. SAD je svjetski lider 
u međunarodnom obrazovanju jer privlači 28% svih 
mobilnih studenata u svijetu. Nakon SAD-a slijede Velika 
Britanija s 12%, Njemačka s 11%, Francuska s 10% te 
Australija s 9% međunarodnih studenata.4

Hrvatska trenutno ima izrazito nizak postotak mobilnosti 
studenata - prema procjenama navedenim u „OECD 
Thematic Review of Tertiary Education: Country Back-
ground Report for Croatia“ 5 tek oko 0,02% hrvatskih 
studenata studira u inozemstvu, a samo je 0,3% hrvatskih 
studenata uključeno u programe akademske razmjene. 
Kada govorimo o mobilnosti studenata na razini Europske 
unije, postotak svih međunarodnih studenata (incoming 
students) u ukupnoj studentskoj populaciji je oko 6,7%, a 
2,9% studenata je studiralo izvan svoje zemlje (outgoing 
students).6 

1  Europska komisija, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/eras-
mus/index_en.html. 

2  Europska komisija, Erasmus Student and Teacher Mobility 2005/2006, Over-
view of the National Agencies’ Final Reports 2005/2006, http://www.cimo.fi/
dman/Document.phx?documentId=rd17907154201560&cmd=download.

3  Geoff Maslen, China: Chinese students to dominate world market, University 
World News (www.universityworldnews.com, 04.11.2007.).

4  Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Education 
Policy Analysis 2005-2006, Focus on Higher Education (Paris, Francuska: OECD 
Publishing, 2006).

5  Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, OECD Thematic Review of Ter-
tiary Education: Country Background Report for Croatia, Zagreb, Ministarstvo 
znanosti obrazovanja i športa RH, 2007.

6  Statistike za 2003. godinu. Izvor: Commission Staff Working Document, Prog-
ress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training - Indicators and 
Benchmarks (2007), str.136., http://ec.europa.eu/education/policies/2010/
progressreport_en.html.

Navedeni indikatori pokazuju da razvoj i povećanje 
akademske mobilnosti zahtijevaju dublju analizu, kvali-
tetnu pripremu, jasnu strategiju i jasan operativni plan 
provedbe zacrtanih ciljeva. Institut za razvoj obrazovanja 
(IRO) se zalaže za izradu cjelovitog sustava za povećanje 
akademske mobilnosti u Hrvatskoj kako bismo se mogli 
približiti EU i/ili globalnim trendovima u akademskoj 
mobilnosti. 

Kao prvi korak u tom smislu, IRO je, u suradnji s ključnim 
nositeljima akademske mobilnosti u Hrvatskoj i par-
tnerskim institucijama iz Slovenije, Švedske i Njemačke, 
pokrenuo izradu cjelovite studije za ulazak Hrvatske u 
program Erasmus, u okviru projekta „Povećanje mobilno-
sti hrvatske akademske zajednice (MOBIL)“ financiranim 
kroz program TEMPUS Europske komisije. Glavni rezultat 
projekta je ovaj priručnik koji po prvi puta na sustavan 
način analizira stanje i izazove vezane uz akademsku 
mobilnost u Hrvatskoj. U priručniku smo detaljno obradili 
glavne značajke programa Erasmus i pripreme koje je 
potrebno napraviti za uspješno sudjelovanje Hrvatske 
u Erasmus-u. Priručnik također nudi pregled učinjenih 
i planiranih priprema od strane odgovornih državnih 
institucija i sveučilišta u Hrvatskoj te dobra iskustva iz 
prakse slovenskih i švedskih institucija koje sudjeluju u 
Erasmus-u. 

uloga instituta za razvoj obrazovanja u poticanju 
akademske mobilnosti

Izdavanjem ovog priručnika Institut za razvoj obrazovanja 
(IRO) nastavlja sustavan rad na povećanju akademske 
mobilnosti u Hrvatskoj koji je započet 1999. godine. U 
periodu od 1999.-2008. godine IRO je unutar hrvatske 
akademske zajednice postao referentno mjesto za 
pružanje integriranih, nepristranih i besplatnih usluga 
informiranja i obrazovnog savjetovanja vezanih uz 
mogućnosti studiranja i financiranja studija u Hrvatskoj, 
Europi i SAD-u. U IRO-u je 2005. godine pokrenut prvi 
Euro-hrvatski obrazovno-informacijski centar u Hrvatskoj 
koji pruža sveobuhvatne informacije i savjete o mogućno-
stima studiranja u Hrvatskoj i u drugim zemljama u Europi, 
a financiran je od strane Ministarstva znanosti obrazo-
vanja i športa RH. IRO je 1999. godine postao Američki 
obrazovno-informacijski centar ovlašten od strane U.S. 
Department of State za pružanje informacija i savjeta o 
visokom obrazovanju u SAD-u.

Od značajnih postignuća vezanih uz financiranje akadem-
ske mobilnosti izdvajamo pokretanje prvog hrvatskog 
internetskog portala o stipendijama www.stipendije.
info, koji sadrži nacionalnu bazu stipendija dostupnih 
hrvatskim građanima za studij u Hrvatskoj i inozemstvu. 
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Portal www.stipendije.info jedinstveni je resurs ove vrste 
u Europi, a u Hrvatskoj je prepoznat kao centralno mjesto 
za stipendije, što dokazuje i impresivan broj posjeta na 
portalu: više od 50.000 posjeta mjesečno u 2007. godini. 
IRO je 2005. godine pokrenuo i prvi Sajam stipendija 
u Hrvatskoj s ciljem javnog predstavljanja dostupnih 
programa stipendiranja za studij u Hrvatskoj i inozemstvu. 
Ovaj jedinstveni događaj od nacionalne važnosti najveći 
je i najposjećeniji događaj ove vrste u Hrvatskoj, s više od 
6000 posjetitelja u jednom danu. 

Budući da su spomenuti resursi koje je IRO razvio važni 
za daljnji razvoj akademske mobilnosti u Hrvatskoj, 
vjerujemo da će ti resursi olakšati pripremu hrvatskih 
institucija visokog obrazovanja za učinkovito sudjelovanje 
u programima akademske mobilnosti, posebno onih 
Europske unije.  

Pogled u budućnost

Za kraj, smatramo važnim naglasiti da su ovaj priručnik 
i projekt MOBIL te doprinos svih dionika koji su radili na 
njima, dobar primjer koji bi trebalo slijediti u procesu 
stvaranja i razvoja politika visokog obrazovanja, posebno 
onih koji se odnose na akademsku mobilnost. Držimo da 
će rezultati iz prakse potvrditi kako promišljen, sustavan i 
cjelovit pristup politikama visokog obrazovanja osigurava 
uspjeh koji se očituje u pozitivnim pomacima na individu-
alnoj, institucionalnoj i široj društvenoj razini. 
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AkADEMik DAniEL rukAVinA
Rektor Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska / Predsjednik Rektorskog zbora visokih učilišta Republike Hrvatske

Predgovor

Hrvatska sveučilišta su uvelike napredovala u pogledu 
provedbe Bolonjskog procesa, što je velik korak prema 
ravnopravnom sudjelovanju u Europskom prostoru 
visokog obrazovanja (European Higher Education Area, 
EHEA) s drugim europskim državama. 

Rektorski zbor visokih učilišta Republike Hrvatske usta-
novio je kako mobilnost studenata, nastavnika i admini-
strativnog osoblja predstavlja najslabiju kariku u našim 
naporima za pridruživanjem Europskom prostoru visokog 
obrazovanja. Činjenica da hrvatska sveučilišta dosad nisu 
mogla sudjelovati u nekim programima Europske unije 
koji pružaju financijsku potporu mobilnosti i pospješuju je 
pokazala se nesavladivom preprekom našem sudjelovanju 
u tim procesima. Upravo se zbog takvih zapreka veći dio 
suradnje s međunarodnim institucijama visokog obrazo-
vanja održavao na temelju bilateralnih i multilateralnih 
sporazuma.

Nedostatak programa Europske unije u kojima Hrvatska 
može sudjelovati nije toliko utjecao na mobilnost 
nastavnika koliko na mobilnost studenata. Sama priroda 
istraživačkih aktivnosti i različitih istraživačkih programa 
i projekata koji se provode na hrvatskim sveučilištima 
omogućila je mobilnost naših, posebice mladih, znan-
stvenika. U pogledu studentske mobilnosti, međutim, 
većinom zaostajemo za Europom.

U akademskoj godini 2009./2010. i Hrvatska će, napokon, 
dobiti mogućnost sudjelovanja u različitim programima 
mobilnosti Europske unije, a među tim programima je 

svakako najvažniji Erasmus, program u sklopu okvira 
Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Pro-
gramme, LLP). Hrvatska je trenutno u procesu uspostave 
cjelokupne infrastrukture potrebne za ulazak u LLP, no 
hrvatska se sveučilišta nažalost susreću s poteškoćama 
u tom pogledu. Stoga je zaključak Rektorskoga zbora da 
bi se sva hrvatska sveučilišta trebala posebno posvetiti 
pripremama za ulazak u Erasmus. Toplo pozdravljamo pro-
grame Europske unije koji će podržati uspostavu čvrste 
organizacijske infrastrukture na hrvatskim sveučilištima 
i koji će potpomoći provedbu potrebnih postupaka kako 
bi studenti i nastavnici iz Hrvatske određeno razdoblje 
studiranja ili rada mogli provesti u inozemstvu.
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Dr. SC. rADOVAn FuCHS
Državni tajnik za visoko obrazovanje i međunarodnu suradnju / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike 
Hrvatske

Obrazovanje je postalo jedno od prioritetnih političkih 
pitanja u Hrvatskoj. Vlada Republike Hrvatske je prepo-
znala presudnu ulogu obrazovanja i znanosti u razvoju 
društva temeljenog na znanju, što je vidljivo i iz povećanih 
ulaganja u sektor znanosti i obrazovanja od 37,95% u 
razdoblju od 2003. do 2007. godine.

Ljudski kapital je jedan od najvažnijih resursa Hrvatske 
koja nastoji postati najkonkurentnije društvo temeljeno 
na znanju u regiji. Visoko obrazovanje igra važnu ulogu u 
ovom nastojanju.

Provedba Bolonjskog procesa je dugoročan projekt, a prva 
faza njegove primjene u Hrvatskoj je uspješno zaključena. 
Ponajprije, zadovoljeni su zakonski i institucionalni uvjeti 
provedbe Bolonjskog procesa. Postignuti su značajni 
rezultati, posebno u pogledu organizacije i unaprjeđenja 
sustava visokog obrazovanja s naglaskom  na  kreativnost 
i primjenjeno  istraživanje. Bolje su povezane znanstvene 
i obrazovne aktivnosti i njihova primjena te su postignuta 
značajna poboljšanja u kontekstu osoblja i opreme. Prema 
izvještaju o provedbi Bolonjskog procesa u 46 zemalja 
pripremljenom za potrebe Ministarske konferencije o 
Bolonjskom procesu održane u Londonu u svibnju 2007. 
godine, Hrvatska je postigla izniman napredak. Zaključci 
svih ministara obrazovanja, usvojeni u Londonskom 
priopćenju, zacrtali su prioritete za nadolazeće razdoblje, 
u sklopu kojih je poseban naglasak stavljen na razvoj 
mobilnosti studenata i nastavnika.

U Hrvatskoj će se razvoj mobilnosti studenata i nastav-

nika provoditi prvenstveno kroz pripremne mjere za 
sudjelovanje Hrvatske u programu Erasmus (u sklopu 
okvira Programa za cjeloživotno učenje). Pripremne mjere 
financirat će se kroz Instrument pretpristupne pomoći 
(Instrument for Preaccession Assistance, IPA) Europske 
komisije te Državni proračun Republike Hrvatske. Kako 
bi hrvatska sveučilišta iskoristila  pripremne mjere  
važno je da podnesu prijavu  za Erasmus sveučilišnu 
povelju (Erasmus University Charter, EUC) u jesen 2008. 
godine. Pripremne mjere sveučilišta nadzirat će Agencija 
za mobilnost i programe EU (Nacionalna agencija za 
provedbu Programa za cjeloživotno učenje), a Ministar-
stvo znanosti, obrazovanja i športa je prema pravilima 
Europske komisije dužno nadzirati  kako Agencija upravlja 
Programom za cjeloživotno učenje.

Uvjeren sam kako će se mobilnost studenata i nastavnika 
u Hrvatskoj povećati za vrijeme provedbe pripremnih 
mjera te kako će kvaliteta i broj sudionika u programu 
Erasmus opravdati iznos nacionalnog doprinosa (članari-
ne) za pristup Hrvatske Programu za cjeloživotno učenje.

PrEDGOVOr
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1.

THOMAS FArnELL 
Voditelj programa / Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatska

U suradnji s konzorcijem od 12 institucija iz Hrvatske i 
Europske unije, Institut za razvoj obrazovanja započeo 
je u lipnju 2007. godine provedbu projekta pod nazivom 
„Povećanje mobilnosti hrvatske akademske zajednice 
(MOBIL)“. Svrha projekta bilo je povećanje mobilnosti 
hrvatske akademske zajednice unutar Europe, a njegov 
specifični cilj stvaranje platforme za ulazak Hrvatske u 
program Europske komisije za akademsku mobilnost, 
Erasmus (u okviru novog  Programa za cjeloživotno 
učenje, Lifelong Learning Programme - LLP). 

Tekst koji slijedi donosi razloge pokretanja takvog 
projekta te opis njegovih ciljeva, aktivnosti i očekivanih 
rezultata.  

Pozadina projekta: problem akademske 
mobilnosti u Hrvatskoj 

Trenutno stanje akademske mobilnosti u Hrvatskoj
Činjenica da je Hrvatska ostvarila značajan napredak u 
provedbi Bolonjskog procesa na svojim sveučilištima 
nedavno je potvrđena izvješćem Radne skupine za 
praćenje provedbe Bolonjskog procesa (koju je imenovala 
Skupina za praćenje Bolonjskog procesa) pripremljenim 
za Ministarsku konferenciju u Londonu u svibnju 2007. 
godine.1 Međutim, Hrvatska tek treba sustavno pora-

1  UK Department for Education and Skills, Bologna Process Stocktaking, 
London 2007, str. 60. Izvješće je dostupno na:  http://www.ond.vlaan-
deren.be/hogeronderwijs/bologna/documents/WGR2007/Stocktaking_ 
report2007.pdf. 

diti na jednom od glavnih načela Bolonjskog procesa: 
povećanju mobilnosti studenata, nastavnika i istraživača. 
Prema „OECD Thematic Review of Tertiary Education: 
Country Background Report for Croatia” (dalje u tekstu 
OECD izvješće) koje je pripremilo hrvatsko Ministarstvo 
znanosti, obrazovanja i športa (dalje u tekstu MZOŠ), 
mobilnost hrvatskih studenata i nastavnika, kako na naci-
onalnoj, tako i međunarodnoj razini, je na „neprihvatljivo 
niskoj razini razvoja”.2

Niz pokazatelja ukazuje na problem niske akademske 
mobilnosti u Hrvatskoj. Prvi je pokazatelj nedostatak 
podataka o mobilnosti u Hrvatskoj. Prema OECD izvje-
šću, statistički podaci o mobilnosti u/iz Hrvatske su 
„nepotpuni”.3 Dostupno je vrlo malo službenih podataka, 
a čini se da podatke o mobilnosti sustavno prikuplja tek 
nekoliko sveučilišta ili državnih tijela (ovom se temom 
detaljnije bavi sedmo poglavlje ovog priručnika). Ovakav 
nedostatak podataka važan je pokazatelj problema 
akademske mobilnosti jer odražava činjenicu da je do 
sada akademskoj mobilnosti u Hrvatskoj pridavano vrlo 
malo važnosti. 

Iako postoji vrlo malo službenih podataka, OECD izvješće 
sadrži određene procjene mobilnosti u/iz Hrvatske koji 

2  Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa RH, OECD Thematic Review of Ter-
tiary Education: Country Background Report for Croatia, Zagreb, Ministarstvo 
znanosti obrazovanja i športa RH, 2007, str. 29. Izvješće je dostupno na: http://
www.oecd.org/dataoecd/49/4/38802218.pdf.

3  Ibid., str. 80.
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jasno ukazuju na problematičnost trenutne situacije. 
Vezano uz odlaznu mobilnost hrvatskih studenata, 
procjenjuje se da tek 0,02% hrvatskih studenata studira u 
inozemstvu i da samo 0,3% hrvatskih studenata sudjeluje 
u programima razmjene.4 Budući da je prosjek Europske 
unije 2,9% studenata koji studiraju u inozemstvu,5 ovi 
podaci ukazuju na problem odlazne mobilnosti studenata 
u Hrvatskoj.

O dolaznoj mobilnosti stranih studenata u Hrvatskoj 
postoje pouzdaniji podaci od onih o odlaznoj mobilnosti 
(zahvaljujući evidencijama koje vodi hrvatski Državni 
zavod za statistiku), prema kojima međunarodni studenti 
čine 2,6% studentskog tijela u Hrvatskoj. Iako se ovaj udio 
doima relativno visokim, treba napomenuti da ta mobil-
nost najvećim dijelom potječe iz zemalja bivše Jugoslavije 
(2,2%), dok dolazna mobilnost iz država Europske unije 
čini tek 0,14%, a mobilnost iz država koje pak nisu članice 
Europske unije niti države bivše Jugoslavije tek 0,16%. 
S obzirom na to je u Europskoj uniji udio studenata sa 
stranim državljanstvom upisanih u tercijarno obrazovanje 
iznosi 6,7% (2005.),6 jasno je da su gore navedeni podaci 
o dolaznoj mobilnosti u Hrvatskoj problematični.

Prepreke akademskoj mobilnosti u Hrvatskoj 
Iako do sada nije izrađena detaljna studija kojom bi se 
utvrdile prepreke odlaznoj i dolaznoj mobilnosti stude-
nata, nastavnika i istraživača, OECD izvješće navodi niz 
mogućih uzroka trenutnog problema. 

Kada je riječ o preprekama povećanju mobilnosti, sugerira 
se da je jezična barijera važan faktor (u ponudi je vrlo 
malo akademskih programa na engleskom jeziku),7 uz 
administrativne i logističke probleme s kojima se studenti 
suočavaju (složene procedure registracije stranih dr-
žavljana koji borave u Hrvatskoj, nedostatak smještajnih 
kapaciteta u studentskim domovima itd.).8 

Vezano uz prepreke odlaznoj mobilnosti, OECD izvješće 
kao glavni problem navodi nedostatan broj programa 
razmjene koji bi omogućili mobilnost studenata, kako 
na nacionalnoj, tako i institucionalnoj razini.9 To pak 
ukazuje na jednu od ključnih prepreka mobilnosti: njezin 

4  Ibid., str. 80.

5  Statistički podaci za 2003. godinu. Izvor: Commission Staff Working Docu-
ment, Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training - In-
dicators and Benchmarks (2007), str. 136.,  http://ec.europa.eu/education/
policies/2010/progressreport_en.html. 

6  Ibid., str. 136.

7  OECD izvješće, str. 127.

8  Ibid., str. 81.

9  Ibid., str. 82.

financijski aspekt. Naime, zbog nedostatka institucio-
nalnih mehanizama za mobilnost, mobilnost studenata 
često ovisi o individualnim financijskim mogućnostima 
studenata i njihovih obitelji.10

Osim gore navedenih prepreka, OECD izvješće spominje 
i način na koji akademska zajednica gleda na problem 
mobilnosti, navodeći da najveća slabost leži u nedostatku 
opće strategije u sektoru. Prema izvješću, gledište 
akademske zajednice je sljedeće:

“Nacionalnu politiku doživljava se kao niz 
odvojenih i neusklađenih mjera koje nedovoljno 
stimuliraju aktivnosti usmjerene prema međuna-
rodnoj suradnji i umrežavanju.”11

Konačno, OECD izvješće ističe da, unatoč postojanju niza 
prepreka unutar nacionalnog pravnog i upravnog sustava, 
“postoje i vanjski problemi, jer se Hrvatska još nije 
uključila u programe mobilnosti Europske unije”.12 

Mjere za povećanje akademske mobilnosti u 
Hrvatskoj: ulazak Hrvatske u program Erasmus 

S obzirom na trenutno nisku stopu akademske mobilnosti 
i spomenute prepreke, mjera koja bi izravno utjecala na 
rješavanje tog problema bio bi ulazak Hrvatske u program 
Europske komisije Erasmus, usmjeren upravo na poveća-
nje akademske mobilnosti. Program Erasmus utemeljen 
je 1987. godine (kao skraćenica za European Community 
Action Scheme for the Mobility of University Students 
tj. Plan aktivnosti Europske zajednice za mobilnost 
sveučilišnih studenata) i opisuje se kao program čiji je 
cilj povećati „mobilnost studenata i osoblja te europsku 
suradnju koja uključuje institucije visokog obrazovanja 
i druge ključne dionike gospodarstva utemeljenog na 
znanju”.13 

Od 2007. godine program Erasmus ugrađen je u Program 
za cjeloživotno učenje Europske komisije (u daljnjem 
tekstu LLP). Hrvatska još ne sudjeluje u LLP-u, unatoč 
tome što joj je, zahvaljujući statusu zemlje kandidata za 
članstvo u Europskoj uniji, sudjelovanje dozvoljeno. MZOŠ 
je ulazak u LLP proglasio prioritetom za 2008. godinu, 
a program Erasmus prepoznao kao program od najveće 
važnosti za povećanje mobilnosti hrvatskih studenata, 

10  Ibid., str. 82. 

11  Ibid., str. 132.

12  Ibid., str. 29.

13  Europska komisija, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/eras-
mus/index_en.html. 
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nastavnika i istraživača unutar Europe.   

Sudjelovanje u programu Erasmus podrazumijeva ispu-
njavanje niza kriterija. Najvažniji uvjet je osnivanje tijela 
odgovornih za upravljanje programom na nacionalnoj 
razini: nacionalne agencije za LLP, kao i ureda za program 
Erasmus koji trebaju biti osnovani na razini sveučilišta.   

Iako je hrvatska vlada već poduzela niz mjera vezanih 
uz osnivanje i akreditaciju nacionalne agencije (što je 
detaljnije objašnjeno u drugom poglavlju), trenutno na 
sveučilišnoj razini postoje prepreke pokretanju programa 
Erasmus. Prvo, prisutan je nedostatak informacija i 
stručnosti o programu Erasmus te resursa potrebnih za 
njegovu provedbu na hrvatskim sveučilištima. Drugo, i 
još važnije, nema dovoljno podataka o administrativnim, 
financijskim i akademskim kapacitetima hrvatskih sveu-
čilišta za provedbu programa. Rješavanje ovih problema 
od posebne je važnosti jer hrvatska vlada prilikom ulaska 
u program Erasmus mora platiti nacionalni doprinos - 
što znači da mora osigurati da apsorpcijski kapaciteti 
sveučilišta budu dovoljno snažni kako bi se to ulaganje 
financijski isplatilo. Stoga postoji potreba za definira-
njem strategije za ulazak u program Erasmus (u okviru 
LLP-a), koja će poseban naglasak staviti na pripreme koje 
moraju provesti sveučilišta kako bi dosegnula potrebne 
administrativne, financijske i akademske kapacitete.   

Priprema sveučilišta za ulazak u program 
Erasmus: uloga projekta MOBiL 

Ciljevi projekta 
Projekt „Povećanje mobilnosti hrvatske akademske 
zajednice (MOBIL)” osmišljen je s ciljem rješavanja 
problema niske akademske mobilnosti u Hrvatskoj i, kon-
kretnije, ispunjenja neposredne potrebe za definiranjem 
strategije za ulazak sveučilišta u program Erasmus. Pro-
jekt je prihvaćen za financiranje kroz program Europske 
komisije Tempus, Strukturalne i komplementarne mjere 
(Structural and Complimentary Measures) i pokrenut je u 
lipnju 2007. godine.   
 
Opći cilj projekta je povećanje mobilnosti hrvatske 
akademske zajednice unutar Europe, a specifični je 
cilj stvaranje platforme za ulazak Hrvatske u program 
Erasmus (unutar okvira LLP-a). 

Projektni konzorcij
Kako bi projekt bio što je moguće učinkovitiji, projektni 
konzorcij uključuje dionike iz širokog raspona institucija 
i sektora, s predstavnicima sa sveučilišta, iz državnih 
agencija, te po jednog ministarstva, veleučilišta, 
istraživačkog instituta i organizacije civilnog društva. 

Članovi konzorcija su: 
 

koordinator projekta: Institut za razvoj obrazovanja  �
(Hrvatska).
ugovaratelj projekta: Tehničko sveučilište u Dresdenu  �
(Njemačka).
hrvatske partnerske institucije:  �

Agencija za mobilnost i programe EU,• 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, • 
Institut za društvena istraživanja - Centar za • 
istraživanje i razvoj obrazovanja,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, • 
Sveučilište u Dubrovniku,• 
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku,• 
Sveučilište u Rijeci,• 
Zagrebačka škola za menadžment.• 

partnerske institucije iz EU:  �
Ured za međunarodne programe za obrazovanje i • 
osposobljavanje (Švedska),
Sveučilište u Ljubljani (Slovenija).• 

Očekivani rezultati i projektne aktivnosti 
Kako bi se ostvario postavljeni cilj stvaranja platforme 
za ulazak Hrvatske u program Erasmus, od projekta se 
očekuju sljedeći rezultati (koji će biti ostvareni kroz 
prateće aktivnosti): 

Rezultat br. 1: Usvojeno znanje o programu Erasmus  �
i njegovoj provedbi od strane hrvatskih dionika 
programa Erasmus.  
Ovaj rezultat ostvaren je kroz aktivnost organiziranja 
studijskih posjeta za predstavnike hrvatskih sveučili-
šta i relevantnih državnih tijela Sveučilištu u Ljubljani 
(Slovenija) te Uredu za međunarodne programe za 
obrazovanje i osposobljavanje (Švedska) tijekom 
lipnja i rujna 2007. godine. Cilj posjeta bio je osigurati 
opsežnu edukaciju o provedbi i vođenju programa 
Erasmus iz administrativne, financijske i akademske 
perspektive. 

Rezultat br. 2: Procijenjeni trenutni kapaciteti hrvat- �
skih sveučilišta za provedbu programa Erasmus.  
Ovaj je rezultat ostvaren kroz istraživanje koje je na 
svim hrvatskim javnim sveučilištima proveo Institut 
za društvena istraživanja (od srpnja 2007. do veljače 
2008. godine) o preduvjetima za provedbu programa 
Erasmus te institucionalnim, administrativnim, 
financijskim i akademskim kapacitetima hrvatskih 
sveučilišta za provedbu programa Erasmus. Rezultati 
su uspoređeni s modelima najbolje prakse u provedbi 
programa Erasmus iz dviju europskih država (Slovenije 
i Švedske).
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Rezultat br. 3: Definiran akcijski plan za ulazak  �
hrvatskih sveučilišta u program Erasmus.  
Na temelju rezultata istraživanja, od 20. do 21. veljače 
2008. na Sveučilištu u Rijeci održan je stručni seminar 
na kojemu je izrađen nacrt akcijskog plana za ulazak 
hrvatskih sveučilišta u program Erasmus. Donositelji 
odluka i ostali ključni dionici sa svih hrvatskih sveuči-
lišta (prorektori i voditelji ureda za međunarodnu su-
radnju) u suradnji s članovima stručnog tima projekta14 
izradili su nacrte akcijskih planova za sva sveučilišta. U 
akcijskim su planovima utvrđeni koraci koje bi trebala 
poduzeti sveučilišta i relevantna državna tijela za 
ulazak hrvatskih sveučilišta u program Erasmus.   

Rezultat br. 4: Objava platforme i referentnog mate- �
rijala za hrvatske dionike programa Erasmus o ulasku 
Hrvatske u taj program.   
Ova publikacija tj. priručnik, predstavlja ključni 
rezultat projekta MOBIL. Priručnik sadrži rezultate 
istraživanja, stručne tekstove i akcijske planove za 
sveučilišta te kao takav predstavlja platformu za ulazak 
Hrvatske u program Erasmus. Priručnik je referentni 
materijal za sve hrvatske dionike programa Erasmus 
i osigurat će ciljan i promišljen ulazak Hrvatske u 
program Erasmus.  

Rezultat br. 5: Transparentnost procesa ulaska u  �
program Erasmus i prisutnost tog programa u javnosti.  
Internetska stranica projekta, www.iro.hr/mobil i 
javno predstavljanje koje će se održati u Zagrebu u 
lipnju 2008. godine osigurat će da informiranost svih 
dionika iz područja visokog obrazovanja (uključujući 
ključne donositelje odluka, relevantno administrativno 
osoblje, članove nastavnog osoblja i studente) o 
planovima za ulazak Hrvatske u program Erasmus. 
Internetska stranica nudi i pristup nizu ključnih 
dokumenata o programu Erasmus.

Važnost projekta MOBiL 

Važnost projekta MOBIL je u tome što će se njime 
osigurati ciljan i promišljen ulazak Hrvatske u program 
Erasmus, u njemu se koriste najbolji primjeri iz europske 
prakse i zasniva se na doprinosu svih dionika hrvatskog 
visokog obrazovanja.   

Usprkos tome što je usko usmjeren na program Erasmus, 

14  Stručni tim sastojao se od hrvatskih i međunarodnih stručnjaka sa sveučilišta, 
iz državnih agencija, jednog istraživačkog instituta i nevladine organizacije. 
Popis članova stručnog tima i njihove biografije nalaze se u Dodatku III ovog 
priručnika.

vjerujemo da ovaj projekt ujedno predstavlja i širi dopri-
nos uspješnoj provedbi Bolonjskog procesa u Hrvatskoj. 
Naime, sudjelovanje u programu Erasmus pozitivno će 
utjecati i na druge aspekte Bolonjskog procesa, osobito 
na učinkovitu primjenu sustava Europskog prijenosa 
bodova (European Credit Transfer System, ECTS) te 
mehanizama osiguranja kvalitete uvedenih na hrvatske 
institucije visokog obrazovanja.      
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LOrEDAnA MArAVić
Načelnica Odjela za europske integracije / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatska

TinA ŠArić
Privremena ravnateljica / Agencija za mobilnost i programe EU, Hrvatska 

Pripreme za ulazak Hrvatske u program Erasmus

2.

Gledano iz perspektive javnih politika, pristup Hrvatske 
Programu za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning 
Programme, dalje u tekstu LLP) uključuje akreditaciju 
nacionalne agencije pri Europskoj komisiji, sklapanje 
Financijskog sporazuma za Instrument pretpristupne 
pomoći (Financing Agreement for the Instrument of 
Pre-Accession Assistance, IPA) i paralelno provođenje 
pripremnih mjera za program Mladi na djelu (Youth in 
Action Programme,YAP). 

Tekst koji slijedi daje pregled dosad ostvarenog napretka 
u provedbi ovih priprema te opisuje mehanizme kroz koje 
će se hrvatska sveučilišta uskoro moći aktivno pripremati 
za ulazak u program Erasmus.   

Osnivanje nacionalne agencije 

Jedan od preduvjeta punog sudjelovanja Hrvatske u LLP-
u, što uključuje i Erasmus kao jedan od LLP potprograma, 
osnivanje je neovisne pravne osobe koja vrši funkciju 
nacionalne agencije za provedbu LLP-a.

Zbog toga je 27. listopada 2007. godine osnovana Agencija 
za mobilnost i programe EU (u daljnjem tekstu Agencija). 
Uloge nacionalnih tijela koja nadziru rad Agencije obnaša-
ju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (praćenje i 
nadzor provedbe LLP-a) i Ministarstvo obitelji, branitelja 
i međugeneracijske solidarnosti (praćenje i nadzor 
provedbe programa Mladi na djelu, također u nadležnosti 
Agencije). 

Do veljače 2008. godine, Agencija je imala 11 zaposlenika, 
a spomenuta su ministarstva osigurala odgovarajući 
prostor i opremu, kao i financijska jamstva za njezin rad. 
To su bili preostali preduvjeti koje je trebalo ispuniti 
prije nego što Hrvatska započne s pripremama za puno 
sudjelovanje u LLP-u.    

Akreditacija nacionalne agencije 

Akreditacija Agencije za mobilnost i programe EU kao 
nacionalne agencije za LLP i program Mladi na djelu, 
bit će provedena u obliku pripremnih mjera koje će se 
financirati iz IPA-e (Komponenta I) i Državnog proračuna 
RH. Preduvjet za provedbu ovog IPA projekta sklapanje 
je Financijskog sporazuma za IPA-u (IPA Financing 
Agreement) između Vlade Republike Hrvatske i Europske 
komisije, tj. okvirnog sporazuma za sve IPA projekte. Prije 
sklapanja navedenog sporazuma Vlada RH treba ispuniti 
sve kriterije Europske komisije za provedbu IPA projekata, 
od kojih je najzahtjevnije ustrojavanje odjela za IPA-u pri 
ministarstvima i vladinim agencijama s odgovarajućim 
brojem kvalificiranih zaposlenika.    
 
Pripremne mjere za program Mladi na djelu sastavni su 
dio istog IPA projekta, iako je nacionalno tijelo zaduženo 
za taj program Ministarstvo obitelji, branitelja i međuge-
neracijske solidarnosti. Stoga bi se pripremne mjere za 
LLP i program Mladi na djelu trebale provoditi paralelno.  
 
Agencija i Europska komisija će nakon sklapanja Finan-
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cijskog sporazuma za IPA-u zaključiti ugovor o provedbi 
pripremnih mjera i njihovom financiranju (očekuje se u 
jesen 2008. godine). U suradnji s nadležnim ministarstvi-
ma, Agencija je dovršila svoj statut te radne programe za 
LLP i  program Mladi na djelu koje mora odobriti Europska 
komisija.     

Pripremne mjere za nacionalnu agenciju 

Pripremne mjere za akreditaciju Nacionalne agencije za 
LLP obuhvaćat će, između ostalog, izobrazbu zaposlenika i 
informiranje budućih korisnika o LLP-u.

izobrazba zaposlenika 
Agencija je prije službenog početka pripremnih mjera po-
krenula prve aktivnosti vezane uz izobrazbu zaposlenika.

Organizirani su različiti oblici izobrazbe u suradnji s nizo-
zemskom nacionalnom agencijom kroz program MATRA, u 
suradnji s francuskom nacionalnom agencijom i Velepo-
slanstvom Republike Francuske u Zagrebu, sa slovenskom 
nacionalnom agencijom kroz program Europske komisije 
TAIEX kao i s finskom nacionalnom agencijom.

Uz to, zaposlenici Agencije sudjelovali su na različitim se-
minarima koje su organizirale hrvatske agencije (Agencija 
za obrazovanje i osposobljavanje, Agencija za strukovno 
obrazovanje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje i 
Agencija za obrazovanje odraslih). Predviđene su i druge 
aktivnosti nakon potpisivanja ugovora između Agencije i 
Europske komisije. Te će aktivnosti uključivati izobrazbu 
pri Europskoj komisiji i Izvršnoj agenciji za obrazovanje, 
audiovizualne medije i kulturu u Bruxellesu (Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency).    

informiranje budućih korisnika o LLP-u
Agencija je već poduzela korake u ovome smjeru prije 
službenog početka pripremnih mjera. Tako je Agencija 
pozvana da predstavi LLP na različitim seminarima i 
konferencijama u organizaciji raznih dionika. Agencija je 
organizirala i međunarodni  seminar o programu Erasmus, 
u suradnji s Veleposlanstvom Republike Francuske u 
Zagrebu, slovenskom i francuskom nacionalnom agenci-
jom te sveučilištima u Ljubljani, Mariboru i Orleansu. 
 
Nakon službenog početka pripremnih mjera, Agencija 
planira organizirati radionice i seminare s ciljem širenja 
informacija o LLP-u te osposobiti buduće korisnike za 
sudjelovanje u programu. 

Uz to, Agencija je uz potporu Delegacije Europske komisije 
u Zagrebu tiskala letke i brošure te pokrenula svoju 
internetsku stranicu (www.mobilnost.hr) na kojoj se 

mogu pronaći informacije o LLP-u.  

Pripremne mjere za ulazak sveučilišta u program 
Erasmus 

Kroz pripremne mjere Europska komisija će ispitati 
sposobnost Agencije da upravlja LLP-om. Međutim, zbog 
ograničenih sredstava dostupnih za IPA pilot-projekte, 
mjerama se neće ispitati apsorpcijski kapacitet poten-
cijalnih korisnika LLP-a (ustanova za predškolski odgoj, 
osnovnih i srednjih škola, visokih učilišta, institucija za 
obrazovanje odraslih itd.).

Zbog toga Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
(dalje u tekstu MZOŠ) razmatra mogućnost sufinanciranja 
IPA projekata sredstvima iz Državnog  proračuna, i to u 
postotku mnogo većem od onog kojega nalaže Uredba o 
IPA-i (IPA Regulation), što je otprilike 25%. To podra-
zumijeva i financijsku obvezu MZOŠ-a da sufinancira 
pripremne mjere prije nego što sredstva iz IPA-e postanu 
dostupna Hrvatskoj. 

Nakon konzultacija i pregovora s Europskom komisijom 
u veljači i ožujku 2008. godine,  Europska je komisija 
otvorila mogućnost za sudjelovanje Hrvatske u pojedinim 
aktivnostima mobilnosti unutar natječaja u sklopu LLP-a, 
koji će biti objavljen u jesen 2008. godine. Aktivnosti za 
koje će se Hrvatska moći prijaviti unutar pripremnih mjera 
uključuju:

individualnu mobilnost studenata, nastavnika i  �
administrativnog osoblja,
pripremne posjete unutar programa  � Comenius, 
Grundtvig i Leonardo da Vinci,
studijska putovanja za sve sektorske programe. �

U okviru tih pripremnih mjera hrvatska će sveučilišta 
stoga imati mogućnost sudjelovanja u pilot-aktivnostima 
individualne mobilnosti. Sveučilišta će imati potporu 
MZOŠ-a, koji će odvojiti sredstva za realizaciju aktivnosti 
individualne mobilnosti unutar potprograma Erasmus, čak 
i prije nego što se dodijele sredstva iz IPA-e.  

Kako bi sveučilišta sudjelovala u tim aktivnostima, MZOŠ 
će morati osigurati jamstva za sudjelovanje hrvatskih 
sveučilišta u ovim pilot-aktivnostima prije nego što im se 
dodijeli Erasmus sveučilišna povelja (Erasmus University 
Charter). Drugim riječima, MZOŠ će jamčiti da visoka 
učilišta koja sudjeluju u pilot-projektima potprograma 
Erasmus ispunjavaju kriterije za dobivanje Erasmus 
sveučilišne povelje, koji uključuju sljedeće:     

provedbu Europskog sustava prijenosa bodova  �

PriPrEME ZA uLAZAk HrVATSkE u PrOGrAM ErASMuS
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(European Credit Transfer System, ECTS),
priznavanje razdoblja studija provedenog  u inozem- �
stvu,
savjetovanje odlaznih studenata/osoblja prije odlaska, �
imenovanje i osposobljavanje koordinatora za  �
Erasmus.

Međutim, to će biti privremeno rješenje. Od ključne je 
važnosti da se sveučilišta u studenom 2008. godine 
prijave za Erasmus sveučilišnu povelju, što znači da bi 
svoju povelju trebala početi pripremati već u ljeto 2008. 
godine.

upravljanje i provedba pilot-projekata 

Kako bi ih Europska komisija priznala kao dio pripremnih 
mjera (odnosno kako bi doprinijeli akreditacijskom pro-
cesu), MZOŠ (kao nacionalno tijelo za LLP) mora sredstva 
za financiranje pilot-projekata koja se osiguravaju iz 
državnog proračuna dodijeliti Agenciji za mobilnost i 
programe EU. Agencija tim sredstvima mora upravljati u 
skladu s pravilima LLP-a i dodijeliti ih onim sveučilištima 
koja ispunjavaju sve kriterije natječaja u sklopu programa 
Erasmus koji će objaviti Agencija.   

Agencija će biti tijelo koje provodi sve aktivnosti vezane 
uz pilot-projekte mobilnosti, uključujući: primanje i ocje-
nu prijava, predstavljanje rezultata MZOŠ-u, potpisivanje 
ugovora sa sveučilištima, vršenje isplata te praćenje i 
provjere provedba.   

Koordinaciju između sveučilišta, Agencije i MZOŠ-a pro-
vodit će stručno povjerenstvo za program Erasmus koje 
će osnovati Agencija za mobilnost i programe EU. MZOŠ je 
siguran da će kvaliteta pripremnih mjera biti visoka te da 
će sudjelovanje Hrvatske u LLP-u dugoročno doprinijeti 
poboljšanju obrazovne strukture aktivnog stanovništva, 
osobito povećanju postotka stanovništva sa završenim 
visokim obrazovanjem. 





II. DIO: O PROGRAMU ERASMUS
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Program Erasmus u okviru Programa za 
cjeloživotno učenje (Lifelong Learning 
Programme, LLP)

Program Erasmus jedan je od potprograma unutar Progra-
ma za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme, 
LLP), osnovan odlukom Europske komisije 14. prosinca 
2006. godine. Osim Erasmusa, LLP se sastoji od sljedećih 
potprograma: 

Comenius � : usmjeren na predškolsko i školsko obrazo-
vanje. 
Leonardo da Vinci � : usmjeren na strukovno obrazovanje 
i osposobljavanje. 
Grundtvig � : usmjeren na obrazovanje odraslih.
Transversal � : usmjeren na promicanje suradnje u 
cjeloživotnom učenju, naglašavanje važnosti razvoja 
informacijsko-komunikacijskih tehnologija i širenje 
rezultata LLP-a.
Jean Monnet � : podupire institucije i aktivnosti u 
području europskih integracija. 

Program za cjeloživotno učenje trajat će od 2007. do 2013. 
godine, s proračunom od ukupno 7 milijardi eura. 

Ciljevi i aktivnosti programa Erasmus

Program Erasmus osmišljen je da podupire ostvarenje 
Europskog prostora visokog obrazovanja (European 
Higher Education Area, EHEA) i učvrsti doprinos visokog 
obrazovanja i višeg strukovnog obrazovanja u procesu 

inovacije. 

Cilj programa Erasmus je poboljšanje kvalitete i povećanje 
mobilnosti studenata i nastavnog osoblja širom Europe, 
kako bi se (do 2013. godine) dosegao broj od barem 3 
milijuna individualnih sudionika u mobilnosti studenata 
kroz program Erasmus i programe koji su mu prethodili. 
Cilj programa Erasmus je također i povećanje stupnja 
transparentnosti i usklađenosti kvalifikacija visokog 
obrazovanja i višeg strukovnog obrazovanja stečenih u 
Europi, te unaprjeđenje kvalitete (i povećanje opsega) 
multilateralne suradnje između institucija visokog 
obrazovanja (kao i između institucija visokog obrazovanja 
i poduzeća).  

Program Erasmus namijenjen je studentima, nastavnom 
i administrativnom osoblju u svim oblicima tercijarnog 
obrazovanja i izobrazbe, kao i osoblju drugih organizacija 
i institucija uključenih u visoko obrazovanje. 

Program Erasmus sastoji se od dvije vrste aktivnosti: 
decentraliziranih i centraliziranih. Decentralizirane 
Erasmus aktivnosti dio su ovlasti nacionalnih agencija 
(u Hrvatskoj je to Agencija za mobilnost i programe EU) i 
sastoje se od:

mobilnosti studenata, sveučilišnih nastavnika i  �
administrativnog osoblja,
intenzivnih programa, �
intenzivnih tečajeva jezika,  �
organizacije mobilnosti.  �

3.

FiLiP GAŠPArOVić
Stručni suradnik za Erasmus/Europass / Agencija za mobilnost i programe EU, Hrvatska

Program Erasmus u teoriji: 
pregled ciljeva i aktivnosti programa Erasmus
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Centralizirane Erasmus aktivnosti dio su ovlasti Izvršne 
agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu u 
Bruxellesu i sastoje se od:

multilateralnih projekata - razvoj kurikuluma, virtualni  �
kampusi, modernizacija institucija te suradnja sveuči-
lišta i gospodarskih grana,  
multilateralnih mreža, �
pratećih mjera. �

Opis aktivnosti vezanih uz mobilnost unutar 
programa Erasmus i njihova pravila 

Mobilnost studenata 1. 
Vrsta mobilnosti: Studenti mogu ići u inozemstvo u  �
svrhu studiranja na visokoobrazovnoj instituciji ili u 
svrhu obavljanja stručne prakse u inozemnoj tvrtki.  
Trajanje: 3-12 mjeseci. �
Tko može sudjelovati: Osobe koje se prijavljuju moraju  �
biti redovni studenti upisani u drugu (ili višu) godinu 
studija. Moraju biti hrvatski državljani ili imati status 
izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe koja 
u Hrvatskoj ima stalno boravište. Strani državljani 
upisani na studij na hrvatskim sveučilištima koji imaju 
državljanstvo neke od zemalja koje sudjeluju u LLP-u 
također se mogu prijaviti. 
Postupak odabira: Odabir studenata vrši se na razini  �
sveučilišta/fakulteta. Odabir mora biti pošten i 
transparentan, bez sukoba interesa. Kriterije odabira 
postavljaju same institucije/odjeli i mogu se zasnivati 
na akademskim zaslugama, motivaciji, relevantnom 
poznavanju jezika itd. 
Sporazum o mobilnosti (Mobility agreement): Prije  �
odlaska studenti potpisuju ugovor sa svojom matič-
nom ustanovom, što uključuje i Ugovor o studiranju 
(Learning Agreement) kojim se određuje popis kolegija 
i ECTS bodova koje će steći. 
Postupak prije odlaska: U načelu, studentima se 80%  �
Erasmus stipendije doznačuje prije odlaska, osim 
ako im njihova matična institucija ne odluči doznačiti 
puni iznos. Od matične institucije odlazni studenti 
moraju dobiti Erasmus sveučilišnu povelju (dokument 
koji izdaje Europska komisija i u kojemu su navedena 
osnovna prava i obveze studenata koji sudjeluju u 
programu Erasmus).    
Postupak povratka: Po povratku na svoje matično  �
sveučilište, studenti su sa sveučilišta domaćina ob-
vezni donijeti prijepis ocjena i izvješće o radu. Nakon 
predaje navedenih dokumenata primaju preostalih 
20% Erasmus stipendije. 
Ostale napomene: Studenti ne plaćaju školarinu.  �
Matična institucija obvezna je razdoblje mobilnosti 

priznati u skladu s Ugovorom o studiranju. 

Mobilnost nastavnog osoblja 2. 
Vrsta mobilnosti: Nastavno osoblje može otići u  �
inozemstvo u svrhu održavanja nastave ili stručnog 
usavršavanja u nekoj tvrtki. 
Trajanje: Najmanje pet sati nastave, najviše šest  �
tjedana.
Tko može sudjelovati: Kandidati moraju biti državljani  �
Republike Hrvatske ili zemlje članice EU, ili imati 
status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe 
koja u Hrvatskoj ima stalno boravište. Kandidati 
moraju dostaviti i potvrdu o zaposlenju.
Sporazum o mobilnosti: Nastavno osoblje mora potpi- �
sati sporazum kojemu je pridodan nastavni program ili 
program usavršavanja.
Postupak povratka: Po povratku na matično sveučili- �
šte, nastavno osoblje obvezno je podnijeti izvješće. 

Mobilnost administrativnog osoblja 3. 
Vrsta mobilnosti: Administrativno osoblje može ići u  �
inozemstvo u svrhu usavršavanja.
Trajanje: 1 - 6 tjedana, iako može biti i kraće od jednog  �
tjedna ukoliko je to opravdano. 
Tko može sudjelovati: Kandidati moraju biti državljani  �
Republike Hrvatske ili zemlje članice EU, ili imati 
status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili osobe 
koja u Hrvatskoj ima stalno boravište. Kandidati 
moraju dostaviti i potvrdu o zaposlenju.
Sporazum o mobilnosti: Administrativno osoblje  �
mora potpisati sporazum kojemu je pridodan nastavni 
program ili program usavršavanja.
Postupak povratka: Po povratku na matično sveuči- �
lište, administrativno osoblje obvezno je podnijeti 
izvješće.

intenzivni programi4. 
Vrsta mobilnosti: Poznati su i kao ljetne ili zimske  �
škole na kojima se obrađuju specijalizirane teme (koje 
nisu vezane uz redovni kurikulum). 
Trajanje: Najmanje 10 dana, najviše šest tjedana. �
Tko može sudjelovati: U svakom intenzivnom programu  �
moraju sudjelovati studenti i nastavnici iz najmanje tri 
različite europske države. Najmanji broj studenata sa 
stranih sveučilišta je 10.  

intenzivni tečajevi jezika 5. 
Vrsta aktivnosti: Pripremni tečajevi jezika namijenjeni  �
su studentima koji se spremaju započeti razdoblje 
studija/stručne prakse u državi u kojoj se govori manje 
poznati jezik. 
Trajanje: Najmanje 60 sati, najviše šest tjedana.  �
Tečajevi se organiziraju u zemlji domaćinu, obično prije 
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početka semestra.
Tko može sudjelovati: Intenzivni tečajevi jezika  �
ne organiziraju se za dobro poznate jezike (poput 
engleskog, francuskog ili njemačkog).

Organizacija mobilnosti6. 
Vrsta aktivnosti: Institucije mogu primiti dodatna  �
sredstva za pokrivanje troškova vezanih uz organizaci-
ju mobilnosti. 
Tko može sudjelovati: Troškovi koji se mogu pokriti  �
vezani su uz: priznavanje razdoblja studiranja, tiskanje 
ili umnožavanje materijala, pripremne posjete, 
organizaciju tečajeva jezika itd. Dodjeljivanje sredsta-
va zasniva se na broju odlaznih studenata, nastavnika i 
administrativnog osoblja.

Zadaci i odgovornosti sveučilišta

Erasmus sveučilišna povelja 
Valjana Erasmus sveučilišna povelja preduvjet je za 
sudjelovanje sveučilišta u aktivnostima unutar progra-
ma Erasmus. Postoje dvije vrste povelja: Standardna 
sveučilišna povelja (Standard University Charter), važeća 
samo za visokoobrazovne institucije koje se prijavljuju 
za Erasmus razdoblja studiranja i Proširena sveučilišna 
povelja (Extended University Charter), važeća za visokoo-
brazovne institucije koje se, osim za razdoblje studiranja, 
prijavljuju i za organiziranje stručne prakse. 

Erasmus sveučilišna povelja sastoji se od dva dijela: 
službenog dijela koji sadrži pitanja o broju studenata na 
sveučilištu, osoblju, fakultetima/odjelima, studijskim 
programima i sl. te  od Izjave o Erasmus usmjerenju 
(Erasmus Policy Statement), koja čini narativni dio u 
kojem visokoobrazovne institucije trebaju dokazati da su 
u stanju slati i primati studente. Rok za prijavu Erasmus 
sveučilišne povelje obično je krajem studenog svake 
godine. Ona se dodjeljuje za cijelo razdoblje programa, što 
znači do 2013. godine. Erasmus sveučilišna povelja može 
biti povučena samo u slučaju ozbiljnog kršenja odredbi.    

koordinator za program Erasmus /ured za program 
Erasmus 
To su osobe na sveučilištu zadužene za kontakt s Agenci-
jom za mobilnost i programe EU, kao i osobe na fakulteti-
ma/odjelima koje su zadužene za program Erasmus unutar 
svoje matične institucije. Svako sveučilište bi trebalo 
imati jednog koordinatora za program Erasmus. 

Osim koordinatora za program Erasmus, sveučilišni Ured 
za program Erasmus trebao bi imati dvije zaposlene oso-
be: jednu za odlaznu, a drugu za dolaznu mobilnost. To, 
međutim, možda neće biti potrebno u početnoj, pilot fazi 

na hrvatskim sveučilištima (zbog niske stope mobilnosti). 
Uz to, ukupan broj osoblja koje radi na programu Erasmus 
razlikovat će se od sveučilišta do sveučilišta s obzirom 
na njihovu veličinu te ostale zadatke koje su pojedina 
sveučilišta preuzela u području međunarodne suradnje 
(osim programa Erasmus). 
  
Međuinstitucionalni sporazumi
Međuinstitucionalni sporazumi osnova su za razmjenu 
studenata, nastavnika i administrativnog osoblja. Potpi-
suju ih obje institucije i u načelu bi ih trebalo obnavljati 
svake godine. 

Potpora dolaznim studentima 
Uredi za program Erasmus trebaju pružati potporu 
dolaznim studentima kroz organizaciju tečajeva jezika, 
integracije studenata i organiziranja njihova društvenog 
života, osiguravanja informacija o državi, gradu i sveučili-
štu (putem studentskih vodiča za strane studente) itd.

Ciklus programa Erasmus
Niže naveden vremenski raspored temelji se na pri-
mjeru ciklusa programa Erasmus tijekom akademske 
godine 2007./2008. Napomena: proces organiziranja 
svih aktivnosti programa Erasmus planira se godinu 
dana unaprijed!

Institucije visokog obrazovanja prijavljuju se  �
Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne 
medije i kulturu u Bruxellesu za dobivanje 
Erasmus sveučilišne povelje (prije roka krajem 
studenog 2006. godine).
Europska komisija objavljuje natječaj za sve  �
aktivnosti unutar LLP-a (uključujući i za program 
Erasmus) na razini Europe, namijenjen nacionalnim 
agencijama. Nacionalne agencije ga prilagođavaju 
nacionalnim prioritetima i administrativnim 
procedurama kako bi prilagođenu verziju natječaja 
za sve aktivnosti unutar LLP-a (uključujući pro-
gram Erasmus) objavile u nacionalnim medijima 
(listopad - studeni 2006. godine).
Nadležna nacionalna agencija objavljuje natječaj  �
za sve aktivnosti unutar LLP-a (uključujući 
program Erasmus) na nacionalnoj razini (studeni - 
prosinac 2006. godine). 
Nacionalna agencija organizira info dane na  �
kojima se svi potencijalni kandidati (institucije 
visokog obrazovanja) informiraju o postupku 
prijave za aktivnosti programa Erasmus i drugim 
detaljima (prosinac, siječanj, veljača 2006.-2007. 
godine). 

PrOGrAM ErASMuS u TEOriJi: PrEGLED CiL JEVA i AkTiVnOSTi PrOGrAMA ErASMuS
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Institucije visokog obrazovanja šalju prijave  �
nacionalnoj agenciji vezane uz aktivnosti 
unutar programa Erasmus: mobilnost studenata, 
mobilnost nastavnog osoblja, mobilnost admi-
nistrativnog osoblja, organizaciju mobilnosti, 
intenzivne tečajeve jezika i intenzivne programe 
(rok sredinom ožujka 2007. godine).
Nacionalna agencija procjenjuje primljene prijave  �
i institucije visokog obrazovanja obavještava o 
rezultatima (lipanj - srpanj 2007. godine).
Nacionalna agencija potpisuje ugovore s instituci- �
jama visokog obrazovanja (srpanj 2007. godine).
Nacionalna agencija doznačuje 80% financijskih  �
sredstava dodijeljenih za program Erasmus 
institucijama visokog obrazovanja (45 dana nakon 
potpisivanja ugovora). 
Provedba aktivnosti (od 1. srpnja 2007. do 30.  �
rujna 2008. godine). 
Institucije visokog obrazovanja nacionalnoj  �
agenciji predaju privremeno izvješće (rok je 
svibanj 2008. godine).
Ukoliko je potrebno,  vrši se preraspodjela  �
sredstava na temelju privremenog izvješća. 
Odvija se praćenje provedbe, sastanci, posjeti. �
Slijedi dovršenje aktivnosti, predaja završnog  �
izvješća (unutar 30 dana od dovršenja aktivnosti).
Nacionalna agencija ocjenjuje izvješće (unutar 45  �
dana od primitka). 
Nacionalna agencija doznačuje preostalih 20%  �
financijskih sredstava dodijeljenih za program 
Erasmus institucijama visokog obrazovanja  
(unutar 45 dana od odobravanja završnog 
izvješća).

PrOGrAM ErASMuS u TEOriJi: PrEGLED CiL JEVA i AkTiVnOSTi PrOGrAMA ErASMuS
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U kontekstu ulaska Hrvatske u program Erasmus, osvije-
štenost i upoznatost s ciljevima i aktivnostima programa, 
sažeto predstavljenima u prethodnom poglavlju, za sveu-
čilišta predstavljaju prvi korak. Drugi važan aspekt odnosi 
se na kapacitete hrvatskih sveučilišta za sudjelovanje i 
upravljanje aktivnostima vezanima uz program Erasmus. 
Stoga ulazak u program Erasmus podrazumijeva mnogo 
više od upoznavanja s pravilima i ciklusom programa - na 
neki način rad na programu Erasmus zaista počinje tek 
nakon ispunjenja službenih preduvjeta.  
 
Okretanje hrvatskih sveučilišta prema cilju povećane 
međunarodne mobilnosti na više načina utječe na 
postojeće kapacitete sveučilišta te daljnji smjer njihova 
razvoja. Jedan od mogućih načina sustavnog razmatranja 
kapaciteta za povećanje mobilnosti podjela je kapaciteta 
na četiri glavne kategorije: institucionalni, financijski, 
administrativni i akademski kapaciteti. 

institucionalni kapaciteti

Bit je institucionalnih kapaciteta u prepoznavanju 
važnosti mobilnosti na razini uprava sveučilišta. Uprave 
sveučilišta moraju preuzeti vodeću ulogu u predlaganju i 
pokretanju promjena u postojećim aktivnostima, ne samo 
kako bi se ispunili službeni preduvjeti za sudjelovanje 
u programu Erasmus, već i zato (što je još i važnije) da 
bi se provele pripremne aktivnosti i osigurali resursi za 
mobilnost u obliku vremena, osoblja, prostora i financij-
skih sredstava.    

Potvrdu prepoznavanja važnosti mobilnosti na razini 
uprave sveučilišta nalazimo u odlukama senata i izvršnih 
odbora rektorata, kao i službenim dokumentima poput 
razvojnih strategija, akcijskih planova i deklaracija. 
Potvrdu nalazimo i u konkretnim mjerama provedenima u 
svrhu povećanja kapaciteta za mobilnost, poput određi-
vanja novih radnih mjesta vezanih uz mobilnost, otvaranja 
novih ureda i ponude novih usluga za studente.   

Financijski kapaciteti

Financijski kapaciteti za mobilnost usko su vezani uz 
institucionalne kapacitete. U Hrvatskoj javna sveučilišta 
financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
(MZOŠ) te Vlada upravo kroz MZOŠ i svoje linije financira-
nja sveučilištima daje do znanja što smatra prioritetnim. 
U skladu s time, kada se s razine Vlade pred hrvatska 
sveučilišta postave novi zahtjevi, sveučilišta očekuju 
da oni budu popraćeni novim financijskim sredstvima. 
Međutim, u posljednje se vrijeme taj odnos mijenja. 
Na primjer, kod programa Erasmus Vlada od sveučilišta 
ne zahtijeva sudjelovanje u programu. Sveučilišta bi 
sama trebala odlučiti do koje mjere žele biti uključena u 
povećanje mobilnosti te, u skladu s tim, sama odrediti 
svoje ciljeve vezane uz mobilnost. To u području financija 
sveučilištima stvara određenu nesigurnost jer od MZOŠ-a 
nije bilo jasnog signala planira li podržati njihova nova 
radna mjesta ili osigurati kakva druga financijska sred-
stva za povećanje mobilnosti. Pitanje financiranja novih 
aktivnosti vezanih uz program Erasmus još je otvoreno.

4.

DAniJELA DOLEnEC
Znanstvena novakinja, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja / Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska

Program Erasmus u teoriji:
preduvjeti za sudjelovanje u programu Erasmus
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Administrativni kapaciteti

Administrativni kapaciteti su na mnogo načina središnje 
pitanje provedbe programa Erasmus. Odnose se na ka-
pacitete ureda za međunarodnu suradnju i srodne službe 
na razini sveučilišta ili sastavnih jedinica na velikim 
sveučilištima. Konkretnije, odnosi se na veličinu, ovlasti i 
kapacitet ureda za međunarodnu suradnju te potporu koju 
taj ured prima od drugih studentskih službi na sveučilištu.   
 
Uredi za međunarodnu suradnju mogu obavljati mnoge 
zadaće vezane uz mobilnost, poput objavljivanja i 
distribucije informativnih materijala za strane studente; 
služeći kao referentna točka kako za strane studente, 
tako i za institucije zainteresirane za međunarodnu 
suradnju; zaduženja vezana uz rad s dolaznim studentima 
na praktičnim pitanjima poput smještaja, viza, prila-
godbe životu u novoj okolini te mnoge druge dužnosti. 
Osim toga, uredi za međunarodnu suradnju odgovorni 
su za protok informacija vezanih uz mobilnost između 
svojih sastavnica i prema drugim sveučilištima, kao i za 
cjelokupno praćenje i upravljanje informacijama vezanima 
uz mobilnost. Povećanje mobilnosti kao opći cilj ukazuje 
na to da se u te urede trebaju uložiti dodatna sredstva te 
da možda treba razviti nove organizacijske modele kako bi 
se olakšao rad na programu Erasmus (poput imenovanja 
koordinatora za program Erasmus). 

Akademski kapaciteti

Konačno, akademski kapacitet za mobilnost u samom je 
srcu misije i ciljeva programa Erasmus. Bez ponude za-
nimljivih, dostupnih i suvremenih akademskih programa 
i kolegija za strane studente, sveučilišta uopće ne mogu 
učinkovito sudjelovati u programu Erasmus (odnosno 
osigurati kako odlaznu, tako i dolaznu mobilnost).

U Hrvatskoj se pitanje akademskih kapaciteta tiče pitanja 
održavanja nastave na stranom jeziku, ponajprije na en-
gleskom. Razvoj programa Erasmus u zemljama Europske 
unije pokazao je da je ponuda kolegija na engleskom 
jeziku osnovni preduvjet za primanje stranih studenata. 
To pak pretpostavlja da je nastavno osoblje sposobno i 
voljno nastavu održavati na stranom jeziku. Trenutno je 
o ovim ključnim pitanjima dostupno premalo informacija 
o postojećem stanju na hrvatskim sveučilištima. Praksa 
rada s programom Erasmus također je pokazala da se 
ponuda kolegija na jeziku zemlje domaćina i u skladu 
s njezinom kulturom očekuje te da igra važnu ulogu u 
privlačenju stranih studenata i osoblja.   
 
Akademski kapacitet povezan je i s ponudom privlačnih 
jednosemestralnih kolegija, s obzirom na to da se veliki 

dio akademske mobilnosti ostvaruje u razdoblju jednog 
ili dva semestra. Jednosemestralni kolegiji omogućuju 
razmjenu studenata i osoblja i u razdobljima ljetnih i 
zimskih odmora. Na kraju, jedan od aspekata akademskih 
kapaciteta za mobilnost postaje važan nakon povratka 
odlaznih studenata, a to je proces priznavanja razdoblja 
studija provedenih u inozemstvu.  
    

*

Nadamo se da je ovaj kratki pregled institucionalnih, 
financijskih, administrativnih i akademskih kapaciteta 
koja će sveučilišta razvijati kako bi uspješno sudjelovala 
u programu Erasmus pružio potpuniji uvid u izazove 
s kojima se suočavaju hrvatska sveučilišta na svom 
putu prema povećanju akademske mobilnosti. Razmjer 
promjena i inovacija potrebnih na razini sveučilišta kako 
bi se uspješno povećala mobilnost ukazuje na potencijal 
za preobrazbu koji sama mobilnost donosi hrvatskim 
sveučilištima. Rad na internacionalizaciji hrvatskih 
sveučilišta može potaknuti svako pojedino sveučilište 
na prepoznavanje praksi koje treba promijeniti te može 
pomoći da na površinu izađe ono najbolje u njima. U 
tom smislu rad na internacionalizaciji može doprinijeti 
poboljšanju kvalitete podučavanja i učenja u Hrvatskoj, 
na dobrobit cijele akademske zajednice, ali i društva u 
cjelini.      
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5.

HELEnA DErŠEk ŠTuHEC 
Savjetnica za studente, Ured za međunarodnu suradnju / Sveučilište u Ljubljani, Slovenija 

Program Erasmus u praksi: postojeći modeli provedbe 
programa Erasmus na razini sveučilišta

Tekst koji slijedi donosi pregled iskustva pokretanja 
programa Erasmus na Sveučilištu u Ljubljani te postignute 
rezultate provedbe programa. Čitatelju pruža praktične 
informacije o provedbi programa Erasmus s administra-
tivnog gledišta, i vjerujemo da će biti od koristi uredima 
za međunarodnu suradnju pri hrvatskim sveučilištima.    

iskustvo pokretanja programa Erasmus na 
sveučilištu u Ljubljani

kratak opis Sveučilišta u Ljubljani 
Sveučilište u Ljubljani je visokoobrazovna institucija s 
bogatom tradicijom. Sa svojih 63.000 preddiplomskih, 
diplomskih i postdiplomskih studenata uključenih u 
više od 1130 preddiplomskih te 110 diplomskih i postdi-
plomskih programa jedno je od najvećih sveučilišta na 
svijetu. Sveučilište se sastoji od ukupno 21 fakulteta, tri 
umjetničke akademije i jedne visoke škole. Sveučilišno 
nastavno osoblje čini oko 3700 osoba zaposlenih na puno 
radno vrijeme, a u radu im pomaže oko 600 tehničkih i 
administrativnih zaposlenika.    

Sveučilište u Ljubljani osnovano je 1919. godine na teme-
ljima duge akademske tradicije. Gotovo je pola stoljeća 
ostalo jedino slovensko sveučilište, sve do osnutka 
Sveučilišta u Mariboru prije otprilike 20 godina. Treće 
slovensko sveučilište osnovano je 2003. godine u Kopru. 

Središnji ured sveučilišta i većina fakulteta smješteni su 
u samom centru Ljubljane. Nekoliko novijih i suvremenih 
zgrada Sveučilišta u Ljubljani smješteno je na gradskoj pe-

riferiji. Sveučilište je glasovito po svojim visokokvalitetnim 
studijskim programima. Otprilike 50% programa izmijenje-
no je u skladu s bolonjskim standardima. Tri fakulteta (Eko-
nomski fakultet, Fakultet društvenih znanosti i Fakultet 
javne uprave) već provode nove bolonjske programe. 
 
Prva godina programa Erasmus na Sveučilištu u Ljubljani 
Sveučilište u Ljubljani ušlo je u program Erasmus 1999. go-
dine. Nije bilo mnogo vremena za temeljite pripreme, zbog 
čega rezultati prve godine nisu bili odviše obećavajući.

Kada je riječ o institucionalnom kapacitetu, Sveučilište 
nije imalo međunarodnu strategiju, a uprava sveučilišta 
gotovo da i nije znala što je točno program Erasmus, što je 
značilo da nije mogla pružiti odgovarajuću potporu. U to 
se vrijeme međunarodna suradnja temeljila na vrlo malom 
broju bilateralnih sporazuma.  

Vezano uz administrativni kapacitet, Ured za međunarod-
nu suradnju činile su dvije osobe: koordinator za program 
Erasmus te još jedan zaposlenik. Na početku, s obzirom 
na  malen broj odlaznih i dolaznih studenata i činjenicu 
da je isplate stipendija vršila nacionalna agencija, taj je 
broj zaposlenih bio dovoljan. Međutim, poboljšanjem 
usluga Ureda za međunarodnu suradnju te povećanom 
prisutnosti programa Erasmus u javnosti, među studen-
tima i profesorima, broj zaposlenih u Uredu je postao 
nedostatan. 

Kada je riječ o akademskom kapacitetu, Sveučilište 
tijekom prve godine svojeg sudjelovanja u programu 
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Erasmus nije nudilo kolegije na engleskom jeziku, a 
uvođenje Europskog sustava prijenosa bodova (European 
Credit Transfer System, ECTS) tek je započinjalo. 

Ostali izazovi uključivali su nepostojanje organiziranog 
smještaja za dolazne studente, nedostupnost informacija 
o prilikama za razmjenu na engleskom jeziku (vodiča, 
informativnih paketa, internetske stranice na engleskom 
jeziku itd.), a za odlazne studente nisu bila dostupna 
dodatna financijska sredstva.
 
Rezultati mobilnosti kroz program Erasmus prve su godine 
izgledali ovako:

broj bilateralnih sporazuma: 67. �
broj odlaznih studenata: 83. �
broj dolaznih studenata: 2. �
broj odlaznog nastavnog osoblja: 31. �
broj dolaznog nastavnog osoblja: podaci nisu dostupni. �

napredak provedbe programa Erasmus između 1999. i 
2007. godine
Nakon prve godine bilo je jasno da su potrebne mnoge 
promjene kako bi se povećale statistike mobilnosti i 
poboljšale usluge Ureda za međunarodnu suradnju. Stoga 
je primarni zadatak Ureda postalo podizanje svijesti o 
programu Erasmus i mogućnostima koje pruža u javnosti. 
Prvi je korak bilo zapošljavanje još dvije osobe za rad u 
Uredu. Zatim je Ured organizirao informativne sastanke 
za studente, nastavnike i uprave fakulteta, izradio vodič 
za dolazne studente na engleskom jeziku, na internetsku 
stranicu postavio informacije na engleskom jeziku, s 
upravom studentskih domova postigao dogovor o 30 
kreveta za dolazne studente te uspostavio dobru suradnju 
s koordinatorima za program Erasmus na fakultetima (koji 
su morali biti imenovani na svakom fakultetu). Znatno je 
pomoglo i uspostavljanje bliske suradnje s nacionalnom 
agencijom.       

Izbor novog rektora 2005. godine donio je promjenu u 
upravi Sveučilišta, što je rezultiralo drastičnim poboljša-
njem institucionalnog kapaciteta Sveučilišta za provedbu 
programa Erasmus. Međunarodna dimenzija postala je 
važan dio strategije Sveučilišta, što znači da je program 
i rad Ureda za međunarodnu suradnju imao punu potporu 
uprave (rektora i prorektora). Međunarodna se dimenzija 
proširila i na razinu fakulteta, koji su potpisivali sve više 
bilateralnih sporazuma. 

Trenutno u Uredu za međunarodnu suradnju rade četiri 
osobe zaposlene na puno radno vrijeme (koordinator za 
program Erasmus na razini Sveučilišta uz još tri osobe). 
Pet je fakulteta osnovalo svoje urede za međunarodnu 

suradnju. Između Ministarstva visokog obrazovanja, 
znanosti i tehnologije, studentskih domova i Sveučilišta 
potpisan je sporazum o osiguravanju 350 kreveta za 
dolazne studente u studentskim domovima. Rad i pomoć 
Studentskog zbora danas je važan dio procesa provedbe 
programa Erasmus u smislu pružanja potpore dolaznim 
studentima. 

I na akademskoj razini provedeno je niz promjena: na 
tri su fakulteta pokrenuti i u potpunosti provedeni novi 
bolonjski programi (na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu 
društvenih znanosti i Fakultetu javne uprave), primjena 
ECTS bodovnog sustava gotovo je potpuno dovršena, tre-
nutno se nudi 70 kolegija na engleskom jeziku, a godišnje 
oko 90 nastavnika sudjeluje u mobilnosti kroz program 
Erasmus. Uspostavljen je i sustav osiguranja kvalitete.

Kada je riječ o financijskom aspektu, isplate stipendija 
sada vrši Ured za međunarodnu suradnju, u suradnji sa 
sveučilišnim uredom za računovodstvo. Međutim, još 
ne postoje sredstva sveučilišta za dodatne stipendije za 
odlazne studente.  

Rezultati mobilnosti kroz program Erasmus za godinu 
2007.-2008. izgledaju ovako:

broj bilateralnih sporazuma: preko 500. �
broj odlaznih studenata: 865. �
broj dolaznih studenata: 625.  �
broj odlaznog nastavnog osoblja: 90. �
broj dolaznog nastavnog osoblja: otprilike 90. �

Tablica prikazuje kontinuiran rast mobilnosti studenata 
od prve godine provedbe Erasmusa do akademske godine 
2007.-2008. 

TABLiCA 1: Mobilnost studenata kroz program Erasmus

ODLAZNI DOLAZNI

1999/2000 83 2

2000/2001 135 31

2001/2002 257 79

2002/2003 282 87

2003/2004 301 168

2004/2005 553 300

2005/2006 656 432

2006/2007 765 550

2007/2008 865 625
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Praktični savjeti za provedbu programa Erasmus 
na razini sveučilišta 

Programom Erasmus administrativno se upravlja iz 
središnjeg Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta 
u Ljubljani. Koordinator za Erasmus na razini Sveučilišta 
(koji je u ovom slučaju ujedno i voditelj Ureda za međuna-
rodnu suradnju) svakih se pet godina - u ime Sveučilišta 
- prijavljuje Europskoj komisiji za Erasmus sveučilišnu 
povelju, a svake se godine prijavljuje nacionalnoj agenciji 
za financijsku potporu za program Erasmus. Privremena 
i završna izvješća nacionalnoj agenciji svake godine 
podnosi ista osoba. Sveučilište vrlo usko surađuje s 
nacionalnom agencijom (preko Ureda za međunarodnu 
suradnju) te nacionalna agencija osigurava potrebnu 
potporu da provedba programa glatko teče. 

Bilateralni sporazumi
Bilateralni sporazumi osnova su za razmjenu studenata te 
akademskog i administrativnog osoblja. Na našem Sve-
učilištu sporazumi mogu biti potpisani na razini odjela, 
fakulteta ili sveučilišta. Mogu se potpisivati tijekom cijele 
godine, no preporučeni je rok siječanj, kada se objavljuje 
natječaj za studentsku razmjenu kroz program Erasmus. 
Bilateralnim ugovorom definira se koliko će studenata/
nastavnika sudjelovati u razmjeni, na kojoj razini, za koje 
predmetno područje te koliko dugo (najmanje 3 mjeseca, 
najviše 12 mjeseci).    
   
Odlazni studenti
Svake godine Ured za međunarodnu suradnju odlaznim 
studentima daje opće informacije (preko internetske 
stranice sveučilišta, na informativnim sastancima itd.). 

U siječnju se objavljuje natječaj za studentsku razmjenu 
kroz program Erasmus i prenosi na fakultete (preko 
koordinatora za program Erasmus na fakultetima). Opći 
kriteriji odabira definirani su u natječaju, no koordinator 
na fakultetu ili uprava fakulteta mogu postaviti dodatne 
kriterije. Odabir studenata odvija se na razini fakulteta. 
Kada je riječ o postupku odabira, treba napomenuti da 
akademski rezultati obično ne bi trebali biti glavni kriterij 
za odabir kandidata za razmjenu kroz program Erasmus.
 
Ured za međunarodnu suradnju prije isteka roka za odabir 
od fakulteta prima podatke o odabranim studentima. 
Odabrane studente zatim osoba u Uredu za međunarodnu 
suradnju zadužena za odlazne studente predlaže par-
tnerskim sveučilištima. Studenti u međuvremenu moraju 
odraditi svoj dio posla. Naime, svako partnersko sveuči-
lište ima svoja pravila i obrasce za prijavu pa su studenti 
odgovorni za pronalaženje podataka o postupku prijave na 
instituciju domaćina, definiranje Ugovora o studiranju te 
slanje prijavnih obrazaca. Nakon što partnersko sveučili-
šte primi obrasce, studentima šalju pisma potvrde.

Financijsko upravljanje stipendijama programa Erasmus 
za odlazne studente odvija se preko Ureda za međuna-
rodnu suradnju, u suradnji sa sveučilišnim uredom za 
računovodstvo. Postupak je sljedeći: Ured za međunarod-
nu suradnju studentima šalje prijavne obrasce za Erasmus 
stipendije; podaci s vraćenih obrazaca se obrađuju; 
izrađuju se nacrti Ugovora i šalju onim studentima čija 
je prijava potpuna; 80% iznosa stipendije se doznačuje 
na račune studenata prije njihovog odlaska. Po isteku 
razdoblja razmjene studenti moraju predati određene 
dokumente i potvrde (potvrdu o boravku u inozemstvu, 
prijepis ocjena, studentsko izvješće) kako bi primili 
preostalih 20% iznosa stipendije.    

Mjesečni iznos Erasmus stipendije određuje se na naci-
onalnoj razini i ne može se mijenjati. Treba napomenuti 
da svaki student Sveučilišta u Ljubljani prima isti iznos 
stipendije.

Treba napomenuti da novu shemu unutar programa Era-
smus - Erasmus za stručnu praksu (Erasmus Placements), 
također vodi Ured za međunarodnu suradnju. Taj je 
program nedavno predstavljen u sklopu novog Programa 
za cjeloživotno učenje i studentima omogućuje da stručnu 
praksu odrade u tvrtkama u inozemstvu, u trajanju od 
najmanje tri do najviše 12 mjeseci. Postupak prijave i 
odabira u načelu je isti kao i kod studentskih razmjena. 
Razlika je u tome što studenti sami moraju pronaći 
tvrtku u kojoj žele odraditi stručnu praksu, a Ured za 
međunarodnu suradnju im pomaže sa svom relevantnom 
dokumentacijom i financijskom potporom.  
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raspored za odlazne studente

Siječanj:  � natječaj za studentsku razmjenu kroz 
program Erasmus (Ured za međunarodnu surad-
nju).
Veljača, ožujak: �  odabir studenata (na razini 
fakulteta).
10. ožujka: �  rok da fakulteti predaju podatke o 
odabranim studentima.
Travanj:  � predlaganje odabranih studenata 
partnerskim sveučilištima (Ured za međunarodnu 
suradnju). 
Travanj, svibanj, lipanj:  � sveučilišta domaćini 
studentima šalju upute o postupku prijave.   
Lipanj, srpanj: �  rok za prijavu na natječaj za 
stipendije za odlazne studente za prvi semestar, 
koje studenti predaju Uredu za međunarodnu 
suradnju.
Kolovoz, rujan: �  Financijski ugovori između 
sveučilišta i studenata; isplata Erasmus stipendija 
studentima (Ured za međunarodnu suradnju).
Kraj rujna: �  odlazak studenata.
Studeni: �  rok za prijavu za dobivanje Erasmus 
stipendije za odlazne studente za drugi semestar, 
koje studenti predaju Uredu za međunarodnu 
suradnju.
Siječanj, veljača: �  financijski ugovori; isplata 
Erasmus stipendija studentima (Ured za međuna-
rodnu suradnju); odlazak studenata.
Veljača: �  izvješća iz prvog semestra; isplata preo-
stalih 20% iznosa Erasmus stipendije studentima 
(Ured za međunarodnu suradnju).
Lipanj, srpanj, kolovoz: �  izvješća iz drugog 
semestra; isplata preostalih 20% iznosa Erasmus 
stipendije studentima (Ured za međunarodnu 
suradnju).

Dolazni studenti
Ured za međunarodnu suradnju svake godine dolaznim 
studentima osigurava opće informacije (ažurirane 
informacije na internetskoj stranici, informativne 
brošure, informiranje i savjetovanje putem elektroničke 
pošte itd.). 

Postupak prijave sastoji se od prikupljanja obrazaca 
za prijavu i Ugovora o studiranju koje su poslali strani 
studenti ili partnerska sveučilišta (rokovi su 15. svibnja ili 
15. studenog). Zatim osoba u Uredu za međunarodnu su-
radnju odgovorna za dolazne studente prosljeđuje prijave 
odgovarajućem koordinatoru na fakultetu. Dokumenti se 
obrađuju na fakultetima jer oni moraju odlučiti može li 
student biti primljen ili ne. Ukoliko Ugovor o studiranju 

nije zadovoljavajući, koordinator na fakultetu predlaže 
promjene.   

Jednom kada je odluka o primanju dolaznih studenata 
donesena, Ured za međunarodnu suradnju na kućne adre-
se studenata šalje pisma potvrde i informativne pakete. 
Studente se obavještava i o dvije mogućnosti smještaja: 
privatnom ili smještaju u studentskom domu. Sobama 
u studentskom domu upravlja Ured za međunarodnu 
suradnju, dok se privatni smještaj osigurava u suradnji sa 
Studentskim zborom. Nakon dogovora o smještaju, Ured 
za međunarodnu suradnju studentima šalje informacije 
vezane uz njihov dolazak. 

Nakon dolaska, Ured za međunarodnu suradnju obično 
je prvo mjesto koje strani studenti posjete. Dobivaju 
studentske identifikacijske kartice i daljnje upute o 
smještaju, fakultetima i mjestima na kojima mogu dobiti 
više informacija o bonovima za obroke, autobusnim 
kartama, sportskim aktivnostima, tečajevima slovenskog 
jezika itd. Takve im informacije daje lokalni odjel Erasmus 
studentske mreže (Erasmus Student Network, ESN), koji 
čini aktivni dio Studentskog zbora Sveučilišta u Ljubljani. 
Oni organiziraju i niz aktivnosti kako bi se strani studenti 
osjećali kao kod kuće, poput zabava, izleta, vikenda 
upoznavanja itd. Pomoć koju pruža Studentski zbor je 
doista neprocjenjiva. Jedna od najvažnijih usluga koje 
pružaju je pronalaženje privatnog smještaja za dolazne 
studente. Kako bi nam mogli pomagati na ovaj način, 
dodjeljujemo im dio financijskih sredstava iz proračuna za 
aktivnosti programa Erasmus pod stavkom „Organizacija 
mobilnosti“ (Organisation of Mobility).      

Fakulteti koji imaju velik broj dolaznih studenata 
(Ekonomski fakultet, Fakultet društvenih znanosti, 
Filozofski fakultet) za dolazne studente organiziraju 
informativne dane. Tom prilikom studenti dobivaju sve 
informacije važne za svoj boravak na fakultetu te imaju 
priliku upoznati kolege studente kako iz stranih država, 
tako i iz Slovenije. Ekonomski fakultet pokrenuo je sustav 
tutorstva, u kojemu je jedan slovenski student odgovoran 
za pomaganje jednom ili više stranih studenata. Ta osoba 
pomaže dolaznim studentima tijekom njihovih prvih dana 
na fakultetu. Od pokretanja ove inicijative pa do danas 
već je nekoliko drugih fakulteta slijedilo isti primjer.  

Centar za slovenski jezik, uz financijsku potporu Europske 
komisije, za dolazne studente na Sveučilištu u Ljubljani 
organizira Intenzivni tečaj jezika za program Erasmus 
(Erasmus Intensive Language Course, EILC) za slovenski 
jezik. Tečaj se organizira prije početka svakog semestra, u 
rujnu i sredinom siječnja. Vrlo je intenzivan pa studenti na 
njemu nauče više od samo osnova jezika. Na kraju tečaja 
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dodjeljuju im se tri ECTS boda. Jedini problem s tečajem 
je ograničen broj mjesta dostupnih za zainteresirane 
studente.  

raspored za dolazne studente
Veljača, ožujak, travanj: �  strana sveučilišta pred-
lažu odabrane studente; odvija se  individualna 
komunikacija studenata i Ureda za međunarodnu 
suradnju Sveučilišta u Ljubljani.
15. svibnja � : rok za prijavu stranih studenata na 
Sveučilište u Ljubljani. 
Svibanj, lipanj:  � obrada dokumenata (Ugovora o 
studiranju) na razini fakulteta.
Lipanj, srpanj:  � studentima se šalju potvrde upisa 
i informativni paketi (Ured za međunarodnu 
suradnju).
31. svibnja: �  rok za prijavu stranih studenata na 
Intenzivni tečaj jezika za program Erasmus.
Početak rujna:  � dolazak stranih studenata primlje-
nih na Intenzivni tečaj jezika za program Erasmus; 
održava se informativni sastanak; početak tečaja 
(Ured za međunarodnu suradnju).
Početak listopada: �  dolazak ostalih stranih 
studenata (Ured za međunarodnu suradnju). 
1. studenog:  � rok za drugi Intenzivni tečaj jezika za 
program Erasmus.
15. studenog:  � rok za drugi semestar - Ured za 
međunarodnu suradnju prikuplja prijave. 
Siječanj:  � početak drugog Intenzivnog tečaja jezika 
za program Erasmus.
Početak veljače: �  dolazak studenata na drugi seme-
star, odlazak studenata nakon prvog semestra 
(prijepis ocjena - razina fakulteta).

 
Mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja
Ured za međunarodnu suradnju administrira i mobilnost 
nastavnog i administrativnog osoblja. Početkom rujna 
natječaj se prosljeđuje fakultetima, gdje prijave nastav-
nika i administrativnog osoblja prikuplja koordinator 
na fakultetu i šalje ih Uredu za međunarodnu suradnju. 
Osoba u Uredu odgovorna za ovaj dio mobilnosti rješava 
administrativne i financijske aspekte mobilnosti.
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6.

JAri ruSAnEn
Koordinator za Erasmus, Odjel za visoko obrazovanje / Ured za međunarodne programe za obrazovanje i osposobljavanje, 
Švedska 

Program Erasmus u praksi: postojeći modeli provedbe 
programa Erasmus na razini nacionalne agencije

Tekst koji slijedi daje kratak pregled rada Ureda za 
međunarodne programe za obrazovanje i osposobljavanje 
koji je preuzeo ulogu nacionalne agencije za program 
Erasmus u Švedskoj. Ovaj tekst će ponuditi opis raznovr-
snih aktivnosti koje nacionalna agencija može organizirati 
te predstaviti primjer uspješnog upravljanja provedbom 
aktivnosti vezanih uz mobilnost unutar programa Erasmus 
na nacionalnoj razini. 

Švedski nacionalni model 

U švedskom modelu upravljanja programom Erasmus 
postoji relativno malen broj administratora u nacionalnoj 
agenciji te je, umjesto toga, veći dio administracije 
decentraliziran na sveučilišta, u blizini nastavnika i 
studenata. Takva je decentralizacija omogućena pravom 
na stvaranje nacionalnih pravila za program Erasmus ute-
meljenih na pravilima koja postavlja Europska komisija. 
Naime, Ured za međunarodne programe za obrazovanje i 
osposobljavanje piše nacionalni Administrativni priručnik 
za Erasmus (Erasmus Administrative Handbook) koji se 
zasniva na dva dokumenta: (a) „Švedskom godišnjem 
radnom programu“ (Swedish Annual Work Programme) u 
sklopu Programa za cjeloživotno učenje koji piše Ured za 
međunarodne programe za obrazovanje i osposobljavanje 
i odobrava Europska komisija; (b) „Vodiču o Programu za 
cjeloživotno učenje za nacionalne agencije“ (LLP Guide 
for National Agencies) Europske komisije. Priručnik je dio 
ugovora koje svako sveučilište koje sudjeluje u programu 
mora potpisati s Uredom za međunarodne programe za 

obrazovanje i osposobljavanje. 

Prema nacionalnom Administrativnom priručniku za 
Erasmus, svako sveučilište administrira sve individualne 
Erasmus stipendije i izvješća podnosi Uredu za među-
narodne programe za obrazovanje i osposobljavanje. 
Sveučilišta također administriraju Intenzivne tečajeve 
jezika za program Erasmus (Erasmus Intensive Language 
Courses, EILC).

Kada je riječ o osoblju, u Uredu za međunarodne programe 
za obrazovanje i osposobljavanje rade tri administratora 
koji su odgovorni za program Erasmus:

jedan administrator je zadužen za opće informacije,  �
ažuriranje internetskih stranica, nacionalnu koordina-
ciju Erasmus intenzivnih programa (Erasmus Intensive 
Programmes) te za Intenzivne tečajeve jezika za 
program Erasmus,
drugi administrator je zadužen za administriranje  �
stipendija za mobilnost, statističke podatke, prijave i 
podnošenje izvješća,
treći administrator je zadužen za administriranje  �
stipendija za mobilnost i rad na organizaciji stručne 
prakse unutar programa Erasmus.

Uz to, osoblje iz odjela za financije i odjela za informiranje 
ponekad je uključeno u zadatke vezane uz program 
Erasmus. Također, jedna osoba u Uredu za međunarodne 
programe za obrazovanje i osposobljavanje djeluje kao 
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nacionalni koordinator za cijeli Program za cjeloživotno 
učenje.  

Neka od pitanja koja se rješavaju kroz nacionalni Radni 
program (Work Programme) su: 

ciljevi provedbe programa, �
nacionalni kriteriji za dodjelu stipendija, �
politika dodjeljivanja stipendija, uključujući odredbu  �
da u Švedskoj ne bi trebalo biti „studenata koji ne 
primaju financijsku potporu“ (tj. studenata koji 
sudjeluju u programu Erasmus, a ne primaju nikakvu 
stipendiju i u potpunosti koriste vlastita sredstva) te 
da bi sveučilišta u udaljenim mjestima trebala dobiti 
financijsku naknadu,
raščlamba nacionalnog proračuna za program Erasmus  �
(npr. nema proračuna za pripremne posjete, ali postoji 
veliki proračun za Erasmus intenzivne programe), 
politika preraspodjele neiskorištenih financijskih  �
sredstava. 

Prijava švedskih sveučilišta za program 
Erasmus, ugovor o financiranju i raspodjela 
financijskih potpora 

Europska komisija određuje rok za prijavu sveučilišta za 
aktivnosti vezane uz mobilnost kroz program Erasmus 
(uključujući Erasmus intenzivne programe i Intenzivne 
tečajeve jezika za program Erasmus). Rok je u rano pro-
ljeće. Za ovaj je postupak Ured za međunarodne programe 
za obrazovanje i osposobljavanje izradio jednostavan 
on-line alat za prijavu. Sveučilišta svoje prijave predaju 
on-line i u tiskanom obliku, s potpisom. Tiskana verzija 
prijave slijedi model koji je izradila Europska komisija. 

Prijava za program mobilnosti sadrži kratke informacije 
o planiranom broju odlaznih studenata i osoblja. U većini 
slučajeva financijska potpora koju sveučilištu dodjeljuje 
nacionalna agencija zasniva se na prošlim rezultatima 
sveučilišta u programu Erasmus (u protekle dvije godine). 
Ako sveučilište nema prijašnjih rezultata u programu 
Erasmus, financiranje se zasniva na brojčanim iznosima 
mobilnosti koje si je sveučilište postavilo za cilj u svojem 
prijavnom obrascu. U takvim slučajevima brojčanim 
vrijednostima za koje se sveučilište prijavilo dodjeljuju se 
sredstva tek nakon procjene na osnovu veličine sveučili-
šta. 

Svim sveučilištima koja imaju Erasmus sveučilišnu povelju 
i podnesu valjanu prijavu dodjeljuju se financijske pot-
pore za mobilnost. Ugovori između nacionalne agencije i 
sveučilišta slijede model koji daje Europska komisija. Uz 

financijske potpore za mobilnost, sveučilišta dobivaju i 
financijska sredstva za organizaciju aktivnosti vezanih 
uz mobilnost, koja se raspoređuju ovisno o brojčanim 
vrijednostima mobilnosti sveučilišta.     

Kada je riječ o postupku isplate, 80% ukupnog iznosa 
švedske financijske potpore za mobilnost sveučilištima 
se doznačuje unaprijed, a preostalih 20% nakon njihovih 
privremenih izvješća. Sveučilišta mogu, ali ne moraju 
primiti drugi dio isplate, ovisno o brojčanim vrijednosti-
ma mobilnosti iznesenima u privremenom izvješću. Na 
taj način, dok se isplata prvog dijela zasniva na prošlim 
rezultatima, njezinim se drugim dijelom iznos prilagođava 
stvarnoj mobilnosti u tekućoj akademskoj godini. Ovaj 
postupak otvara mogućnost preraspodjele sredstava 
unutar zemlje tijekom tekuće akademske godine, u skladu 
s rezultatima svakog sveučilišta.      

Sve financijske potpore sveučilištima se doznačuju u 
eurima. Sveučilišta ih mogu ostaviti u eurima ili ih raz-
mijeniti u švedsku valutu. Sveučilišta koja imaju račune u 
eurima, studentima stipendije mogu isplaćivati u eurima, 
no to u Švedskoj nije uobičajeno. 

Podnošenje izvješća 

Privremena izvješća sveučilišta o aktivnostima vezanima 
uz mobilnost unutar programa Erasmus i potrošenim 
financijskim sredstvima za potrebe provedbe Erasmus 
predaju se on-line nacionalnoj agenciji do 1. travnja svake 
godine. Najveća švedska sveučilišta koja imaju elektro-
ničke administrativne alate kojima mogu kontrolirati 
kvalitetu podataka smiju podatke prebaciti izravno u bazu 
podataka nacionalne agencije (neka sveučilišta imaju 
sustave koje su sama izradila, dok druga koriste gotove 
sustave, poput sustava „MoveOn“). Sva ostala sveučilišta 
svoje podatke u bazu podataka nacionalne agencije unose 
koristeći on-line alat. Podatke u netočnom formatu ili one 
koji su očito netočni on-line alat automatski odbija. Svi se 
iznosi u izvješćima navode u eurima.   

Na nacionalnoj razini postoji rok za podnošenje završnog 
izvješća o aktivnostima vezanima uz mobilnost i to svake 
godine sredinom listopada. Financijski dio završnog 
izvješća predaje se koristeći on-line alat, a narativni dio 
u tiskanom obliku. Podaci iz privremenog izvješća ostaju 
dostupni u on-line alatu i moraju se samo prilagoditi za 
završno izvješće i predati u tiskanom formatu sa žigom i 
potpisom. Završno izvješće osigurava informacije potreb-
ne za zaključenje ugovora i isplatu mogućih nadoknada. 
Financijski i narativni dio izvješća sadrže informacije za 
godišnje izvješće nacionalne agencije Europskoj komisiji.        
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Praćenje provedbe i revizija

Pravila Europske komisije, kako su navedena u Vodiču za 
nacionalne agencije (Guide for National Agencies), od 
nacionalne agencije traže da, nakon primanja završnih 
izvješća, provede niz kontrola na sveučilištima. Te kon-
trole uključuju praćenja provedbe aktivnosti, revizijske 
posjete, sustavne revizije i financijsku kontrolu kroz tzv. 
„desk checks“. Financijski dokumenti, Ugovori o studira-
nju i drugi ugovori također se provjeravaju.  

kontakti s Europskom komisijom i drugim 
nacionalnim agencijama

Europska komisija i nacionalne agencije usko surađuju 
i održavaju česte kontakte. Tri puta godišnje održava 
se službeni sastanak nacionalnih agencija za program 
Erasmus u Bruxellesu na kojima se raspravlja o određenim 
pitanjima, predstavljaju se izvješća i planiraju buduće 
aktivnosti. Postoje i neslužbeni sastanci nacionalnih 
agencija koje jedna po jedna organiziraju nacionalne 
agencije kako bi se osiguralo mjesto za daljnje rasprave i 
širenje najboljih praksi.    

Uz sastanke, postoji i Intranet alat koji se koristi za dnev-
nu komunikaciju između nacionalnih agencija i Europske 
komisije. Osoblje nacionalnih agencija tijekom cijele 
godine Europskoj komisiji može slati pitanja o kojima ona 
treba odlučiti ili nešto odobriti. Postoji i popis adresa 
elektroničke pošte koji svim zaposlenicima nacionalnih 
agencija omogućuje da stupe u kontakt međusobno i s 
Europskom komisijom te da odgovor dobiju u vrlo kratkom 
roku.    

kontakti između nacionalne agencije i 
sveučilišta

Nacionalna agencija u Švedskoj jednom godišnje, obično 
u svibnju, za sveučilišta organizira dvodnevnu nacionalnu 
konferenciju. Sudionici su uglavnom administratori 
međunarodnih programa, nastavnici i savjetnici za profe-
sionalno usmjeravanje. Tijekom konferencije organiziraju 
se radionice i predstavljaju primjeri najbolje prakse. 
Ministarstvo obrazovanja obično je također pozvano da 
iznese planove za budućnost.

Početkom jeseni Ured za međunarodne programe za 
obrazovanje i osposobljavanje organizira jednodnevni 
sastanak za koordinatore svih sveučilišta za program 
Erasmus. Ti su sastanci praktične prirode i na njima se 
raspravlja o izvješćima i pravilima, ali mogu uključivati i 
predstavljanje najboljih praksi koje se odnose na načine 
rješavanja administrativnih pitanja vezanih uz program 

Erasmus.      

Početkom jeseni organizira se i „info dan” za sve nove 
administratore međunarodnih programa na sveučilištima. 
To su sastanci za početnike na kojima se predstavljaju 
osnovne informacije o programu Erasmus i drugim 
programima. 

U studenom se održava tematska konferencija o programu 
Erasmus koja se svake godine bavi drugim pitanjem. 
Teme, na primjer, mogu biti: poticanje nastavnika da se 
prijave za dobivanje sredstava za Erasmus intenzivne 
programe ili razmjena iskustava o suradnji sveučilišta s 
poduzećima na međunarodnim pitanjima.   

U prosincu se za osoblje sveučilišta koje se bavi me-
đunarodnim pitanjima organizira dvodnevno studijsko 
putovanje u Bruxelles kako bi posjetili i naučili više o, 
primjerice, radu Europske komisije (programima Erasmus 
i drugim programima), švedskom stalnom predstavništvu 
ili drugim organizacijama poput Udruge za akademsku 
suradnju (Academic Cooperation Association, ACA) i 
Udruženja europskih sveučilišta (European University 
Association, EUA). Sveučilišta sama plaćaju troškove za 
svoje zaposlenike.   

Osim navedenih konferencija i sastanaka, osim inter-
netske stranice Ureda za međunarodne programe za 
obrazovanje i osposobljavanje postoji i mailing lista svih 
koordinatora za program Erasmus pri institucijama koji 
mogu komunicirati i elektroničkim putem. Postoji također 
i mailing lista voditelja ureda za međunarodnu suradnju 
na sveučilištima.

Na kraju, postoji i Referentna skupina za program Era-
smus (Erasmus Reference Group) koju čine predstavnici 
sedam sveučilišta, a koja se sastaje tri puta godišnje u 
Uredu za međunarodne programe za obrazovanje i ospo-
sobljavanje u svrhu rasprave o problemima i definiranja 
planova za budućnost.  

Aktivnosti ureda za međunarodne programe 
za obrazovanje i osposobljavanje za promidžbu 
programa Erasmus 

Ured za međunarodne programe za obrazovanje i 
osposobljavanje promovira aktivnosti programa Erasmus 
u Švedskoj kroz niz mjera, ne samo kroz sastanke i 
konferencije. Objavljuje i sveučilištima šalje brošure 
o programu Erasmus za studente, brošure o programu 
Erasmus za nastavnike te plakate o programu, a nekoliko 
puta godišnje u nacionalnim studentskim časopisima 
objavljuje oglase. Informacije o važnim statističkim 
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podacima vezanima uz program Erasmus ili druga pitanja 
šalje medijima, što rezultira prisutnošću u medijima kroz 
članke u novinama te televizijske i radio intervjue.    

Postoji i godišnji Erasmus fotografski natječaj u kojem 
sudjeluju švedski studenti, sudionici programa Erasmus. 
Na natječaj trebaju poslati svoje najbolje fotografije 
koje prikazuju doživljaje tijekom studentske razmjene 
kroz program Erasmus. Najbolje se fotografije koriste za 
izradu Erasmus kalendara za sljedeću godinu te za druge 
promidžbene i informativne materijale.  



III DIO: PROGRAM ERASMUS U HRVATSKOJ
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7.

PrOF. Dr. SC. ZDrAVkO LEnAC
Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju / Sveučilište u Rijeci, Hrvatska

Kapaciteti i očekivanja Sveučilišta u Rijeci u pogledu 
ulaska u program Erasmus

Sveučilište u Rijeci je dosad sudjelovalo u organiziranoj 
mobilnosti studenata i nastavnika isključivo kroz pro-
grame CEEPUS (Central European Exchange Program for 
University Studies), Fulbright i English Language Fellow 
te, do neke mjere, kroz bilateralne sporazume (poglavito 
između fakulteta). Na sveučilišnoj je razini potpisano 28 
bilateralnih sporazuma, no većina ih nije aktivna. Oni koji 
jesu, aktivni su većinom u smislu mobilnosti nastavnika.

Loše statistike vezane uz broj studenata i profesora 
uključenih u programe razmjene kroz niz godina navele su 
rektora Sveučilišta, Daniela Rukavinu, i njegove prorek-
tore da poduzmu mjere kako bi se promijenila trenutna 
situacija i povećala razina mobilnosti naših studenata i 
članova nastavnog osoblja.

Tekst koji slijedi će opisati koje je mjere poduzelo i koje 
je ciljeve odredilo Sveučilište u Rijeci kako bi povećalo 
mobilnost akademske zajednice i internacionaliziralo 
Sveučilište te kakve pripreme i izazovi predstoje ulasku 
Sveučilišta u program Erasmus.

Provedba neophodnih reformi i postavljanje 
strateških ciljeva

Kako bi bilo konkurentno europskim sveučilištima, 
Sveučilište u Rijeci je moralo reformirati svoj cjelokupni 
obrazovni sustav. U akademskoj godini 2005./2006. 
Sveučilište je započelo provedbu Bolonjskog procesa te je 
dosad uspješno uvelo sustav od tri obrazovna ciklusa i Eu-
ropski sustav prijenosa bodova (European Credit Transfer 

System, ECTS) na većini fakulteta. Također je uspostavilo 
Centar za unaprjeđenje kvalitete koji se smatra jednim 
od najboljih toga tipa u Hrvatskoj. Centar je razvio svoj 
Akcijski plan u skladu s kojim definira standarde i kriterije 
kvalitete na Sveučilištu, razvija interne mehanizme 
osiguranja i poboljšanja kvalitete, a istovremeno potiče 
i osigurava razvoj zaposlenika pružajući nastavnicima te 
izvršnom i administrativnom osoblju mogućnost profesi-
onalnog usavršavanja.

Iako je Sveučilište u Rijeci prepoznalo važnost mobilnosti 
akademske zajednice već prije mnogo godina, prvi pravi 
korak u smjeru poboljšanja situacije na Sveučilištu u 
pogledu mobilnosti bio je njeno uvrštavanje među stra-
teške ciljeve u sklopu Sveučilišne Strategije 2007.-2013. 
godine. Strategija iznosi konkretne mjere, zajedno s 
ciljanim rokovima, koje bi Sveučilištu pomogle ostvariti 
potrebne uvjete za sudjelovanje u Erasmusu, najvažnijem 
programu za mobilnost Europske unije. Peti strateški cilj 
određuje Sveučilište u Rijeci kao dinamično sveučilište 
koje je aktivno uključeno u Europski istraživački prostor 
(European Research Area, ERA) i Europski prostor visokog 
obrazovanja (European Higher Education Area, EHEA) 
te u organizirano unaprjeđenje mobilnosti studenata i 
znanstvenika.
 
Naši profesori i ostali stručnjaci (koji su sastavljali 
Strategiju Sveučilišta) ukazali su na potrebu Sveučilišta za 
iznalaženjem različitih opcija i rješenja u pogledu harmo-
niziranja Sveučilišta sa sveučilištima Europske unije. Stoga 
su za Sveučilište odredili sljedeće konkretne ciljeve:
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organizirano i sustavno pridonijeti kvalitetnom  �
ispunjavanju benchmark indikatora EU u programu 
Education and Training 2010,
razviti najmanje deset združenih programa diplomskih  �
studija pri Sveučilištu, od kojih barem dva s inozemnim 
sveučilištima, te najmanje pet poslijediplomskih pro-
grama, od kojih barem dva s inozemnim sveučilištima,
osigurati aktivnu uključenost barem 3% nastavnika i  �
3% studenata na Sveučilištu u programe mobilnosti na 
europskim sveučilištima,
uspostaviti institucijsku strukturu za sudjelovanje u  �
Programu za cjeloživotno učenje te do 2012. godine 
ostvarivati godišnju dobit od 1 milijuna eura iz Progra-
ma za cjeloživotno učenje.

Jedan od glavnih pokazatelja učinkovitosti provedbe ove 
Strategije bit će broj kolegija koji se budu održavali na 
stranim jezicima. Do 2013. godine bi se barem trećina 
svih studijskih programa trebala održavati na nekom 
stranom jeziku.

Suočeni s ovim zahtjevnim zadacima, Rektor i prorektori 
su odlučili da Sveučilište mora iskoristiti svaku priliku 
za stjecanje znanja o tome kako unaprijediti svoje usluge 
kako bi doprinijelo međunarodnoj dimenziji obrazovnog 
iskustva na Sveučilištu u Rijeci.

Provedene pripreme za ulazak u Erasmus

Sveučilište u Rijeci je 2006. godine postalo partnerska 
institucija u Tempus projektu „Povećanje mobilnosti 
hrvatske akademske zajednice (MOBIL)”. Glavni je cilj 
ovog projekta stvoriti platformu za ulazak Republike 
Hrvatske u program Erasmus te, općenitije gledano, 
povećati mobilnost hrvatske akademske zajednice u 
Europi. Osoblje Službe za međunarodnu suradnju je kroz 
studijske posjete, radionice i seminare utvrdilo trenutno 
stanje stvari na Sveučilištu te, u suradnji s projektnim 
stručnjacima i partnerima, predvidjelo buduće korake 
prema sudjelovanju u Erasmusu.

Sveučilište u Rijeci ima Službu za međunarodnu suradnju 
koja odnedavno obuhvaća i Ured za bilateralnu i multila-
teralnu suradnju te Ured za mobilnost (koji će se posebno 
baviti Erasmusom). Voditelj Službe za međunarodnu 
suradnju je gospodin Darko Štefan, a rad Službe nadgleda 
prorektor za znanost i međunarodnu suradnju. Služba 
trenutno zapošljava dvije osobe, no bude li potrebe, 
mogućnost zapošljavanja dodatnog osoblja je otvorena. 
Rektor je imenovao dvije koordinatorice za mobilnost, 
profesorice Irenu Vodopija-Krstanović i Božanu Knežević, 
koje će usko surađivati sa Službom za međunarodnu 
suradnju i koordinatorima za međunarodnu suradnju pri 

svakom fakultetu. Od iznimne je važnosti uspostaviti 
čvrstu mrežu unutar Sveučilišta kako bismo osigurali 
učinkovitije funkcioniranje i administriranje programa 
Erasmus. Iako je nekolicina članova osoblja već sudjelo-
vala na više seminara o Erasmusu te brojnim studijskim 
posjetima, svo osoblje koje će raditi na Erasmusu bi 
trebalo proći dodatne pripreme i edukaciju te se upoznati 
s različitim primjerima dobre prakse.

Zaposlenici Službe za međunarodnu suradnju započeli su 
s izradom nacrta Izjave o Erasmus usmjerenju i Erasmus 
sveučilišne povelje, budući da planiramo započeti s 
provedbom Erasmusa čim mu Hrvatska bude imala pravo 
pristupiti.

Predstojeći izazovi za uspješno sudjelovanje u 
Erasmusu

Identificirali smo nedostatak kolegija i programa koji bi 
se održavali na stranim jezicima kao jednu od najvećih 
slabosti u smislu sudjelovanja u programima mobilnosti 
poput Erasmusa. Dekani fakulteta su već obaviješteni o 
svojoj obvezi osmišljavanja takvih kolegija. Informacije o 
studijskim programima također moraju biti dostupne kako 
studentima u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu, stoga je naš 
kratkoročni plan predstaviti detaljne studijske programe s 
pripadajućim ECTS bodovima na internetskim stranicama 
Sveučilišta, i to na hrvatskom i engleskom jeziku.

Budući da naši profesori nisu navikli predavati na stranom 
jeziku, moramo razmisliti i o načinima da ih za to moti-
viramo. Profesorica Vodopija-Krstanović je predložila 
pokretanje Centra za potporu pri Filozofskome fakultetu 
koji bi omogućio izobrazbu u području stranih jezika za 
administrativno osoblje i profesore koji bi željeli preda-
vati na nekom stranom jeziku.

Postupci priznavanja ECTS bodova i razdoblja provedenog 
na stranim sveučilištima predstavljaju još jedno pitanje 
kojim ćemo se morati posebno pozabaviti. Iako imamo 
imenovane koordinatore za ECTS pri svakom fakultetu, 
oni se tek trebaju upoznati s procedurama priznavanja te 
moraju biti spremni posvetiti se povećanju mobilnosti 
studenata i nastavnika. U tom bismo procesu mogli naići 
na otpor nekih nastavnika u smislu prilagođavanja novoj 
situaciji i nespremnosti na usklađivanje svojih ECTS 
bodova s bodovima stranih sveučilišta. Našu akademsku 
zajednicu treba informirati o prednostima programa 
mobilnosti i činjenici da boravak stranih studenata 
i nastavnika na Sveučilištu može samo unaprijediti 
kvalitetu studiranja i proširiti nam horizonte te povećati 
konkurentnost pojedinaca na tržištu rada.
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Jedan od ciljeva Sveučilišta u Rijeci jest osigurati 
smještajne kapacitete za strane studente. Iako već postoji 
studentski dom u sklopu Sveučilišta, naša trenutna razina 
mobilnosti je vrlo niska pa smještaj još uvijek ne pred-
stavlja ozbiljan problem. Međutim, želimo li sudjelovati u 
Erasmusu u najvećoj mogućoj mjeri, morat ćemo osmisliti 
na koji način povećati (trenutno vrlo ograničeni) broj 
soba za gostujuće profesore. Novi Sveučilišni kampus je 
u izgradnji, a izgradnja paviljona za smještaj studenata (i 
profesora) predviđena je za prvu fazu radova na kampusu, 
što znači da bi trebali biti dovršeni do kraja 2009. godine. 
Uz smještaj na kampusu, Služba za međunarodnu suradnju 
bi trebala potpisivati ugovore s vlasnicima privatnog 
smještaja koji bi bili voljni ponuditi sobe ili stanove stu-
dentima tijekom akademske godine. Pretpostavljamo da 
će se problem smještaja rješavati postepeno u sljedećih 
nekoliko godina.
 
Osoblje Službe za međunarodnu suradnju bi moglo naići 
na poteškoće u administriranju i organizaciji cjelokupne 
dolazne i odlazne mobilnosti, što će iziskivati vremena, 
uredskog prostora te, naravno, dobar softver koji će 
olakšati prijavni postupak i skratiti potrebno vrijeme.

Što se tiče financiranja, Sveučilište u Rijeci nema određen 
proračun za Službu za međunarodne odnose koja će ad-
ministrirati Erasmus, niti sredstva za povećanje Erasmus 
stipendija. Jedna zamisao mogućeg rješenja uključuje 
preraspodjelu dijela sredstava iz cjelovitih sredstava 
(lump sum) Sveučilišta za troškove Službe te, kako je 
slučaj i u inozemstvu, osiguravanje alternativnih izvora 
financiranja, na primjer od lokalnih vlasti kao što su Grad 
Rijeka i Grad Opatija, Primorsko-goranska županija, ili 
čak Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

*

Rijeka je smještena uz more i ima povoljnu klimu, što je 
čini strancima privlačnim odredištem. Sveučilište će na 
sebe preuzeti većinu posla u pogledu privlačenja dolaznih 
studenata, a morat će i unaprijediti svoje sadržaje i razviti 
kolegije i programe na stranim jezicima. Sveučilište će 
dati sve od sebe kako bi studentima i profesorima pružilo 
prijateljsku dobrodošlicu te im pomoglo da se prilagode 
novom okruženju kako bi se integrirali i postali dio lokal-
ne zajednice. Sveučilište teži uključivanju međunarodne, 
interkulturalne i multikulturalne dimenzije u svoje studij-
ske programe. Naši će odlazeći studenti obogatiti svoje 
studijsko iskustvo, susretat će se s različitim kulturama i 
postati zapošljiviji na tržištu rada. Čak štoviše, mobilnost 
studenata i nastavnika će doprinijeti povećanju sveuku-
pne privlačnosti i konkurentnosti Sveučilišta u Rijeci.

kAPACiTETi i OčEkiVAnJA SVEučiLiŠTA u riJECi u POGLEDu uLASkA u PrOGrAM ErASMuS
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DAniJELA DOLEnEC i kArin DOOLAn
Znanstvene novakinje, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja / Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska 

Prema povećanju akademske mobilnosti u Hrvatskoj: 
izvješće istraživanja o kapacitetima hrvatskih institucija 
visokog obrazovanja za provedbu programa Erasmus

8.

uvodna riječ

Povećanje akademske mobilnosti jedan je od glavnih 
ciljeva iznesenih u Bolonjskoj deklaraciji koju su potpisali 
svi europski ministri obrazovanja 1999. godine. Tada je 
i službeno započeo proces stvaranja Europskog prostora 
visokog obrazovanja (European Higher Education Area, 
EHEA) koji će trajati do 2010. godine. Hrvatska se kao 
zemlja potpisnica Bolonjskog procesa obvezala promicati 
mobilnost kako bi se omogućilo: 

“…studentima, nastavnicima, istraživačima i 
administrativnom osoblju da iskoriste bogatstvo 
Europskog prostora visokog obrazovanja uključu-
jući njegove demokratske vrijednosti, raznolikost 
kultura i jezika te raznolikost sustava visokog 
obrazovanja…” (Praško priopćenje, 2001.).

Ovo izvješće smješta pitanje akademske mobilnosti u 
kontekst visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Točnije, usre-
dotočuje se na kapacitete hrvatskih institucija visokog 
obrazovanja za provedbu programa Erasmus Europske 
komisije, koji potiče mobilnost osoblja i studenata u 
visokom obrazovanju. Ovo je izvješće pripremio istraži-
vački tim Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu u 
sklopu Tempus projekta „Povećanje mobilnosti hrvatske 
akademske zajednice (MOBIL)” (SCM-C018B06-2006), 
koji koordinira Institut za razvoj obrazovanja u Zagrebu. 

Informacije iznesene i razmotrene u ovom izvješću 
rezultat su istraživanja provedenog tijekom 2007. i 
2008. godine. U istraživanje su bile uključene institucije 
visokog obrazovanja u Hrvatskoj te Institut za društvena 
istraživanja u Zagrebu, tj. Centar za istraživanje i razvoj 
obrazovanja (CIRO). Kako se radi o prvom pravom 
istraživanju akademske mobilnosti u hrvatskom sustavu 
visokog obrazovanja na nacionalnoj razini, njegova je 
namjera potaknuti raspravu o važnim pitanjima kako o 
mogućnostima razmjene tako i zaprekama akademskoj 
mobilnosti studenata i sveučilišnog osoblja u Hrvatskoj 
te na taj način doprinijeti uspješnoj provedbi programa 
Erasmus na hrvatskim sveučilištima, čiji se početak 
planira za akademsku godinu 2009./2010. 

uvod: kontekst istraživanja
 
Opseg i metoda istraživanja
Istraživanje kapaciteta hrvatskih visokoškolskih in-
stitucija za provedbu programa Erasmus provedeno je 
u nekoliko faza. U prvoj fazi istraživanja elektronskim 
putem je provedena opsežna anketa na svim hrvatskim 
sveučilištima. Anketa je sastavljena od pet općih 
poglavlja koja pokrivaju važne teme vezane uz mobilnost, 
koja ujedno čine glavne cjeline ovog izvješća: 

Postojeći programi mobilnosti te uz njih vezane 1. 
aktivnosti na pojedinim sveučilištima,
Institucionalni kapaciteti za mobilnost,2. 
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Financijski kapaciteti za mobilnost,3. 
Administrativni kapaciteti za mobilnost,4. 
Akademski kapaciteti za mobilnost. 5. 

Nakon što je istraživački tim u CIRO-u analizirao anketu, 
u drugoj je fazi istraživanja institucijama koje su sudje-
lovale u istraživanju upućena nova verzija ankete, koja 
se dotakla drugih tema važnih za raspravu o mobilnosti. 
Informacije dobivene tom anketom korištene su za 
detaljniju analizu pitanja mobilnosti pri institucijama 
uključenima u istraživanje. 

U trećoj fazi istraživanja članovi istraživačkog tima CIRO-
a posjetili su sveučilišta koja su sudjelovala u istraživanju 
te obavili razgovore s članovima osoblja kojima je anketa 
upućena. Ova informativna faza istraživanja omogućila 
je bolji uvid u pitanja obrađena anketom. U slučajevima 
gdje su bitna pitanja ostala otvorena, dodatne informacije 
prikupljene su putem e-maila te telefonski. 

Naposljetku, istraživački se tim CIRO-a sastao s predstav-
nicima svih sedam sveučilišta na projektnom seminaru u 
Rijeci održanome u veljači 2008. godine. Tom je prilikom 
predstavljen nacrt izvješća provedenog istraživanja, a 
predstavnici sveučilišta su dobili priliku dati povratne 
informacije na licu mjesta te pismenim putem u tijeku 
naredna dva tjedna.  

Podaci o mobilnosti prikupljeni su za svih sedam hrvat-
skih sveučilišta (Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište 
J.J. Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Jurja Dobrile u 
Puli, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište 
u Zadru te Sveučilište u Zagrebu), kao i za Zagrebačku 
školu za menadžment (institucija visokog obrazovanja 
u privatnom vlasništvu s pravom javnosti).1 Ankete su 
popraćene studijskim posjetima svim institucijama osim 
Sveučilištu u Zagrebu. Tijekom prikupljanja podataka za 
ovo izvješće ustanovljeno je kako je upravljanje informa-
cijama i podacima o mobilnosti na hrvatskim sveučilišti-
ma manjkavo ili čak potpuno odsutno, što naravno utječe 
na doseg ovog istraživanja u smislu procjene postojećih 
aktivnosti vezanih uz mobilnost te kapaciteta za rast iste. 
Jedinu djelomičnu iznimku od ovog pravila predstavlja 
Sveučilište u Zagrebu, koje je nedavno uspostavilo sustav 
prikupljanja i čuvanja podataka te je iz tog razloga bilo u 
mogućnosti ponuditi preciznije brojke o mobilnosti. 

kontekst istraživanja: sveučilišta u Hrvatskoj
Hrvatska trenutno ima sedam javnih sveučilišta, koja 
prema veličini i starosti možemo ugrubo podijeliti u tri 

1  Ovo se izvješće usredotočuje na informacije prikupljene od sedam javnih 
sveučilišta, dok je privatni sektor spomenut na relevantnim mjestima.

skupine. Prva skupina uključuje tri relativno malena i 
nova sveučilišta - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (2006.), 
Sveučilište u Dubrovniku (2003.) te Sveučilište u Zadru 
(2002.) - osnovana u posljednjih pet godina, koja danas 
broje nekoliko tisuća studenata (vidi: Tablica 1). Drugu 
skupinu čine nešto veća sveučilišta (u Splitu, Rijeci i 
Osijeku) koja su osnovana sedamdesetih godina prošlog 
stoljeća (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 1975. go-
dine, Sveučilište u Splitu 1974. godine, Sveučilište u Rijeci 
1973. godine), dok treću skupinu čini isključivo Sveučilište 
u Zagrebu i to kao najstarije (osnovano 1669. godine) te 
daleko najveće i najbrojnije hrvatsko sveučilište. 

TABLiCA 1: Raspodjela studenata po sveučilištima u Hrvatskoj u akademskoj 
godini 2005./06. 

Sveučilište Studentska populacija u 2005.-2006. g.

Dubrovnik 2297 

Pula* 1891

Zadar 5421 

Osijek 16.819 

Split 24.186 

Rijeka 18.920 (prije odcjepljenja Sveučilišta u 
Puli) 

Zagreb 59.318 

*podaci za akademsku godinu 2007./2008., izvor: Sveučilište Jurja Dobrile  
u Puli 
Izvor: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (MZOŠ)

Veličina sveučilišta je u ovom kontekstu posebno 
naglašena s obzirom da ima izravne posljedice na pitanja 
vezana uz mobilnost. Naime, način na koji se upravlja 
ovim sveučilištima ovisi o njihovoj veličini: „mala” 
sveučilišta su bolje integrirana i imaju veću mogućnost 
upravljanja i provedbe aktivnosti i projekata iz središnje 
administracije, a lakša im je i diseminacija informacija. 
Jedan od odgovora u anketi zorno prikazuje u kojoj mjeri 
manja sveučilišta predstavljaju bliske zajednice: dotični 
odgovor navodi kako „svatko pozna svakoga te svi 
surađuju”. S druge strane, što je veće sveučilište, to je 
veći broj njegovih sastavnica (odnosno fakulteta/odjela, 
kako se nazivaju u Hrvatskoj), od kojih svaka funkcionira 
kao zasebna pravna osoba. Takva struktura povlači sa 
sobom minimalno dva nivoa administracije te, što je vrlo 
bitno, smanjene kapacitete središnje administracije za 
provedbu, upravljanje te nadzor aktivnosti i projekata u 
sklopu cjelokupnog sveučilišta.

Ilustraciju navedene tvrdnje nalazimo u činjenici da, za 
razliku od manjih sveučilišta na kojima je informacije 
o mobilnosti lakše prikupiti, središnje administracije 
velikih sveučilišta u većini slučajeva nemaju cjelovite 
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podatke o aktivnostima koje se provode na razini pojedi-
nih sastavnica. Čini se da je velikim, slabije integriranim 
sveučilištima prikupljanje podataka o mobilnosti za 
potrebe ovog izvješća predstavljalo veći problem nego 
manjim sveučilištima. Ovaj općeniti nedostatak formali-
ziranih informacijskih kanala pogoršava činjenica da ne 
postoje sustavi upravljanja informacijama niti upravljanje 
podacima o mobilnosti, što bi se pak moglo dodatno 
pogoršati u slučaju rasta mobilnosti. 

Konačno, činjenica da veličina sveučilišta utječe na aka-
demsku mobilnost se također odnosi na primjenu novih 
praksi, te je u tom smislu izgledno da će se u institucijama 
u kojima je uprava i administracija decentralizirana na 
sastavnice promjene događati isključivo postepenom 
nadogradnjom i kroz pregovore. Stoga će se uspješnoj 
provedbi programa Erasmus, koja iziskuje zajedničke 
napore cjelokupnog sveučilišta, morati različito pristupiti 
na malim i na velikim sveučilištima. Velika će sveučilišta 
rad središnjih ureda za međunarodnu suradnju morati 
nadopuniti uspostavom sličnih ureda na razini pojedinih 
sastavnica, kao što je slučaj u Sloveniji, koja ima sličnu 
tradiciju velikih, decentraliziranih sveučilišta. Međutim, 
važnije od toga bit će osigurati da komunikacija između 
dva nivoa administracije bude dvosmjerna i učinkovita.

Fokus istraživanja: uredi za međunarodnu suradnju na 
hrvastkim sveučilištima
Istraživanje za potrebe ovog izvješća prvenstveno je 
provedeno u suradnji s osobljem ureda za međunarodnu 
suradnju pojedinih institucija uključenih u projekt, koji 
su zaduženi za međunarodnu suradnju i međunarodne 
aktivnosti na razini sveučilišta. Četiri ureda (u Zagrebu, 
Osijeku, Rijeci i Splitu) osnovana su 2001. godine u sklopu 
Tempus projekta Europske unije pod imenom „Osnivanje 
sveučilišnih ureda za međunarodnu suradnju u Hrvatskoj” 
(Združeni europski fondovi UM_JEP-15074-2000) pod 
vodstvom Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa (MZOŠ) je svojedobno podržalo 
projekt financiranjem novih osam radnih mjesta u četiri 
dotične institucije. Tijekom tri godine, koliko je trajao pro-
jekt, novi su zaposlenici ureda za međunarodnu suradnju 
prošli edukaciju i posjetili nekoliko sveučilišta u Europskoj 
uniji, što ih je osposobilo za početak funkcioniranja ureda. 
Stoga su upravo ovim projektom ostvareni nužni preduvjeti 
za izgradnju međunarodne suradnje i povećanje akadem-

ske mobilnosti u Hrvatskoj. S druge strane, sveučilišta koja 
su započela s radom nakon završetka projekta samostalno 
su osnovala urede za međunarodnu suradnju, koji trenutno 
zapošljavaju po jednu osobu u stalnom radnom odnosu 
(Dubrovnik, Pula i Zadar). U Tablici 2 je prikazano trenutno 
brojčano stanje zaposlenika u uredima za međunarodnu 
suradnju na razini sveučilišta. 

Na pitanje u anketi koje se odnosilo na stupanj korisnosti 
Tempus projekata u kojima su sudjelovali za provedbu 
programa Erasmus, svi uredi za međunarodnu suradnju 
uključeni u ovo istraživanje odgovorili su pozitivno. Osim 
već spomenutog Tempus projekta „Osnivanje sveučilišnih 
ureda za međunarodnu suradnju u Hrvatskoj”, pomoću 
kojega su uspostavljeni uredi za međunarodnu suradnju, 
sveučilišta su posebno navela još jedan Tempus projekt: 
„Provedba Bolonjskog procesa u Hrvatskoj” (BOPROCRO)2 
u sklopu kojega je osoblje dobilo dodatnu edukaciju. 

Sveučilišta su prepoznala korisnost Tempus programa 
na nekoliko razina: u smislu prikupljenih informacija i 
uspostavljenih kontakata kroz projekte (npr. Sveučilište u 
Dubrovniku), zatim u smislu edukacije zaposlenika

Prepoznata početna ograničenja
Velika sveučilišta suočena su s velikim nesrazmje- �
rima u pogledu informacija. Komunikacija između 
središnje administracije i pojedinih sastavnica 
sveučilišta je često jednosmjerna (iz središta), što 
je posljedica snažne decentralizacije. Nedostatak 
formaliziranog i funkcionalnog dvosmjernog 
protoka informacija se djelomično nadomješta 
neslužbenom razmjenom podataka na razini 
sveučilišta, no to može postati ozbiljnom zapre-
kom u slučaju povećanja mobilnosti na velikim 
sveučilištima. 
Nepostojanje sustava za upravljanje informacijama  �
i podacima o studentima. Ovaj nedostatak pred-
stavlja ključnu prepreku za praćenje mobilnosti 
te stoji na putu unaprjeđenja kvalitete postojećih 
praksi.

2  Više informacija o projektu dostupno je na stranici http://www.unizg.hr/bo-
pro/index.html.

TABLiCA 2: Broj zaposlenih u uredima za međunarodnu suradnju pri sveučilištima 

Zagreb Osijek1 Split Rijeka Zadar Dubrovnik Pula

8+1 5+1 2+1 2+1 1+1 1+1 1+1

+1 označava prorektora koji nadgleda rad ureda 
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zaduženih za mobilnost (npr. Sveučilište u Zadru), te u 
smislu uvida u način funkcioniranja ureda za međuna-
rodnu suradnju pri drugim europskim sveučilištima (npr. 
Sveučilište u Rijeci). Osim toga, pojedina su sveučilišta 
izradila svoj Vodič za međunarodne studente u sklopu 
Tempus projekata. 

U kontekstu Hrvatske, uredi za međunarodnu suradnju 
predstavljaju žarišta znanja i informacija o postojećoj ra-
zini mobilnosti u Hrvatskoj. Također predstavljaju logičnu 
početnu točku u procesu razvoja programa Erasmus u 
svojim matičnim institucijama. 

1. Postojeći programi i aktivnosti vezani uz 
mobilnost na hrvatskim sveučilištima 

1.1. ustroj mreža vezanih uz mobilnost
Svim glavnim aktivnostima na hrvatskim sveučilištima 
upravlja Senat Sveučilišta. Senat određuje cjelokupnu 
strategiju razvoja sveučilišta i strateške prioritete, dok se 
njihovo provođenje delegira različitim uredima te osoblju 
unutar sveučilišta. U ovom se trenutku tipična mreža 
ureda i zaposlenika zaduženih za akademsku mobilnost na 
hrvatskim sveučilištima sastoji od: 

prorektora zaduženog za međunarodnu suradnju, �
ureda za međunarodnu suradnju, �
koordinatora za ECTS i/ili kontakt osoba za među- �
narodnu suradnju na razini fakulteta (na velikim 
sveučilištima) i odjela (na malim sveučilištima). 

(i) Prorektori zaduženi za međunarodnu suradnju
Prorektor je zadužen za razvoj suradnje s partnerskim 
institucijama u inozemstvu, međunarodnu promidžbu 
sveučilišta te općenito rješavanje svih međunarodnih 
pitanja i aktivnosti sveučilišta. U praksi se pokazalo da 
su prorektori u vrlo maloj mjeri uključeni u svakodnevni 
rad ureda za međunarodnu suradnju i nemaju običaj 
pomno pratiti aktivnosti u međunarodnim odnosima 
na razini sveučilišta ili fakulteta/odjela, što je postalo 
očito prilikom prikupljanja podataka za ovo izvješće, 
kada su prorektori upite o točnim brojkama i procjenama 
uglavnom prosljeđivali uredima za međunarodne odnose. 
Čini se da su uredi za međunarodnu suradnju postali 
glavnim izvorom informacija za sva međunarodna pitanja 
na sveučilištima. 

(ii) Uredi za međunarodnu suradnju 
Uredi za međunarodnu suradnju su općenito zaduženi 
za cjelokupnu međunarodnu komunikaciju na razini 
sveučilišta. Njihova snaga leži u tome što su trenutno 
„najsuvremeniji” uredi na hrvatskim sveučilištima jer 

upošljavaju osoblje koje vlada stranim jezicima, kompju-
terski je pismeno i ima međunarodno iskustvo. Međutim, 
upravo stoga što su najsuvremeniji te zbog činjenice da 
je na hrvatskim sveučilištima pritisak za modernizacijom 
središnje uprave i administracije u stalnom porastu, 
dotični su uredi pod stalnim i rastućim pritiskom sve 
brojnijih zaduženja i zahtjeva. Odgovornosti ureda 
danas uvelike premašuju pitanja akademske mobilnosti. 
Štoviše, anketni odgovori ukazuju na to da na aktivnosti 
vezane uz akademsku mobilnost otpada između 5% i 15% 
sveukupnih aktivnosti ureda. Razlog tomu može biti i 
činjenica da uredi za međunarodnu suradnju trenutno 
rade s relativno niskim razinama mobilnosti, što se može 
shvatiti i kao upozorenje da će se druge hitne dužnosti 
kojima se trenutno bave morati delegirati jednom kada 
razine mobilnosti porastu.

Zbog svojih opsežnih zaduženja uredi za međunarodnu 
suradnju su odgovorni cijelom nizu dionika: inozemnim 
partnerskim institucijama u obrazovanju, akademskom i 
administrativnom osoblju sveučilišta, osoblju fakulteta/
odjela te sadašnjim i budućim studentima. Izvješća sa 
sveučilišta govore o tome kako je postalo uobičajeno 
tražiti pomoć od ureda za međunarodnu suradnju čim se 
u nekoj od aktivnosti sveučilišta pojavi međunarodna 
komponenta, pa čak i ako uključuje samo upotrebu 
stranog jezika. Zbog takve su prakse uredi za međuna-
rodnu suradnju preplavljeni raznoraznim zaduženjima koja 
između ostalog uključuju održavanje internetskih stranica 
sveučilišta, prevođenje, izradu informativnih paketa za 
studente, upravljanje ili sudjelovanje u međunarodnim 
projektima koji se provode na razini sveučilišta, ugošća-
vanje stranih gostiju, brigu o gostujućim nastavnicima 
i dolaznim studentima, uspostavljanje i vođenje bila-
teralnih i multilateralnih sporazuma itd. Rezultat takve 
prakse nije samo preopterećenje zaposlenika ureda nego i 
prevelika raznovrsnost radnih aktivnosti.

Zbog svih navedenih razloga potrebno je utvrditi radne 
obveze i opterećenje zaposlenika ureda za međunarodnu 
suradnju te shodno tome osmisliti organizacijski model za 
provedbu Erasmusa. Takav organizacijski model bi mogao 
značiti preraspodjelu dužnosti unutar ureda ukoliko ured 
zapošljava više osoba i/ili zapošljavanje novog osoblja i/
ili eventualnu uspostavu zasebnog ureda za Erasmus. Iako 
će prikladnost pojedinog organizacijskog modela za pro-
vedbu Erasmusa ovisiti o razini mobilnosti koju će postići 
provedeni program, institucijama se preporuča da prije 
ulaska u Erasmus razmotre preliminarne organizacijske 
modele te potencijalne financijske posljedice pojedinog 
modela. Jedan od predstavnika sveučilišta u razgovoru 
je istaknuo da bi MZOŠ, u slučaju otvaranja novih radnih 
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mjesta za provedbu Erasmusa, morao jasno dati do znanja 
kako su ta radna mjesta namijenjena upravo za admini-
stratore Erasmusa. Čini se kako postoji sklonost tome da 
bi se novootvoreno radno mjesto moglo iskoristiti u druge 
svrhe ukoliko mu namjena ne bude precizno određena.

(iii) Koordinatori za ECTS i povjerenstva za ECTS
U procesu provedbe bolonjskih reformi u hrvatskom 
sustavu visokog obrazovanja posljednjih nekoliko godina 
uspostavljena su radna mjesta koordinatora Europskog 
sustava prijenosa bodova (ECTS)3, no još uvijek nije 
sasvim jasno je li se na svim sveučilištima tome pristupilo 
na jednak način. Bolonjske su reforme ušle u puni zamah 
tijekom 2005. godine kada je provedena sveobuhvatna 
revizija svih akademskih programa te je pokrenut i proces 
dobivanja dopusnica od MZOŠ-a. Uvođenje ECTS-a bio je 
jedan od koraka u procesu reformi akademskih programa, 
a cilj mu je bio uspostavljanje jedinstvenog standarda 
opterećenja studenata po pojedinom kolegiju kako bi se 
sustav učinilo transparentnijim te, što je posebno važno, 
kako bi se omogućila veća mobilnost unutar hrvatskih 
sveučilišta, ali i na međunarodnoj razini. Paralelno s 
uvođenjem ECTS-a u proces izrade nastavnog plana i 
programa uvedena je pozicija koordinatora za ECTS na 
kojoj su se u većini slučajeva periodično na volonterskoj 
bazi izmjenjivali članovi nastavnog osoblja. Od koordina-
tora za ECTS se očekuje da studentima pomažu u osmi-
šljavanju kombinacija kolegija kojima bi ispunili uvjete za 
prijelaz u višu nastavnu godinu te da su na raspolaganju 
studentima, kako dolaznima tako i odlaznima, za pitanja o 
mobilnosti. 

Povjerenstva za ECTS na Sveučilištu u Zadru te na 
Sveučilištu u Splitu su sastavila nacrte te usvojila nekoliko 
dokumenata važnih za mobilnost: Ugovor o studiranju, 
prijepis ocjena i prijavni obrazac. Oba sveučilišta nude 
ove dokumente na svojim internetskim stranicama. 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli je također na svojim 
internetskim stranicama ponudilo neke bitne dokumente 
vezane uz mobilnost na engleskom jeziku: Obrazac za 
prijavu u sustav razmjene studenata (Application Form 
for Exchange Students) i Sporazum o suradnji (Agreement 
of Cooperation) sa stranim sveučilištima. Sveučilište 
u Zagrebu je iniciralo rad Povjerenstva za ECTS unutar 
svojih prioriteta obuhvaćenih „Planom aktivnosti i mjera 
za poticanje međunarodne razmjene” (u daljnjem tekstu: 
Akcijski plan), dok je aktivnost povjerenstava za ECTS u 
Osijeku, Dubrovniku i Rijeci upitna. 

3  Europski sustav prijenosa bodova - European Credit Transfer System, ECTS 
- više informacija dostupno je na stranici http://ec.europa.eu./education/
programmes/socrates/ects/index_en.html.

1.2. informacijski i komunikacijski kanali mobilnosti 
Uredi za međunarodnu suradnju izjavljuju kako u pitanjima 
mobilnosti uglavnom komuniciraju međusobno, zatim s 
uredima za međunarodne odnose pri inozemnim partner-
skim institucijama, s MZOŠ-em (točnije s Nacionalnim 
Tempus uredom te Nacionalnim CEEPUS uredom), s Ame-
ričkim veleposlanstvom u Zagrebu (s uredom za Fulbright) 
kao i s raznim instancama unutar matičnog sveučilišta 
(npr. računovodstvom, studentskom službom itd.). 

U pogledu komunikacije unutar svake visokoobrazovne 
institucije (kao što je odnos između ureda za međuna-
rodnu suradnju i koordinatora za ECTS, ili pak između 
bilo kojih drugih ureda koji se uključe u međunarodnu 
mobilnost), ona je na manjim sveučilištima prilično 
otvorena i uključuje osobni kontakt, što ne stvara nikakve 
veće probleme u protoku informacija. Međutim, na većim 
sveučilištima protok informacija između razine središnje 
administracije i koordinatora za ECTS na razini sastavnica 
može biti problematičan. S obzirom da nisu utvrđeni 
službeni kanali suradnje, komunikacija je velikim dijelom 
prepuštena osobnoj inicijativi, kao što je to bio slučaj i u 
procesu prikupljanja informacija za ovo izvješće, budući 
da središnji administrativni uredi na razini sveučilišta 
imaju malo ili pak nikakvih informacija o aktivnostima na 
razini sastavnica (tj. fakulteta). 

Drugim riječima, ne preporuča se oslanjanje na model 
neslužbene razmjene informacija kao jedini model 
komunikacije, iako on ima i svojih dobrih strana. Dok 
na manjim sveučilištima takav neslužbeni pristup može 
povećati učinkovitost upravljanja mobilnošću, za velika 
sveučilišta on je u potpunosti nedostatan i uzrokom je 
brojnih prepreka. To, na primjer, može značiti da studenti 
različitih akademskih sastavnica sveučilišta nemaju 
jednake mogućnosti pristupa informacijama o mobilnosti, 
što predstavlja izravnu povredu njihovog prava na pristup 
informacijama. 

Nadalje, čini se kako ne postoji službena mreža ili sustav 
komunikacije između ureda za međunarodnu suradnju 
pri sedam hrvatskih sveučilišta. U razgovoru s pred-
stavnicima pokazalo se da su ostvarili kontakte s onim 
kolegama iz drugih ureda koje su upoznali kroz Tempus 
projekte na kojima su zajedno sudjelovali. Ostali kontakti 
su pak prepušteni osobnoj inicijativi pa se čini potrebnim 
uspostaviti službene informacijske i komunikacijske 
kanale unutar sveučilišta te između sveučilišnih ureda za 
međunarodnu suradnju. 

Dodatan važan aspekt nedostatka službenih procedura 
na sveučilištima su problemi koji nastaju uslijed pro-
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mjene u sastavu osoblja. Takve promjene unutar ureda 
uglavnom uzrokuju velike institucionalne izdatke jer 
zaposlenik u odlasku sa sobom odnosi i svoje podatke o 
kontaktima, svoja saznanja i svoje vještine. Očigledno je 
da se ne poklanja dovoljno pažnje uspostavljanju arhiva 
i uredskih procedura te internom prijenosu informacija, 
što bi olakšalo prijelazni proces. Budući da postoji velika 
vjerojatnost da će promjene u sastavu osoblja uvijek 
biti prisutne u radu ovih ureda, više bi se pažnje trebalo 
posvetiti uspostavi „institucionalnog pamćenja“ kojim bi 
se bilježile uspješne uredske prakse. 

Sveučilište u Zagrebu je jedinstven primjer organizacije 
zbog svoje veličine. Uredi za međunarodnu suradnju tre-
nutačno postoje na 11 fakulteta Sveučilišta, dodatnih 11 
planira otvoriti takve urede, a na svim fakultetima postoji 
kontakt osoba zadužena za međunarodne odnose. Akcijski 
plan Sveučilišta u Zagrebu, kojega je Senat usvojio 27. 
lipnja 2007. godine, zadužuje sveučilišni Ured za međuna-
rodnu suradnju za obrazovanje i osposobljavanje osoblja 
na razini fakulteta te za stručnu praksu za pripravnike. 
Sveučilište u Zagrebu je osiguralo uvjete za rast mreže 
ureda za međunarodnu suradnju koja će omogućiti porast 
kapaciteta mobilnosti u svim segmentima sveučilišta. 

Sveučilište u Zagrebu se od ostalih primjera razlikuje i 
utoliko što je uspostavilo internetsku bazu podataka za 
praćenje dolazne i odlazne mobilnosti studenata i osoblja 
te aktivnosti vezanih uz međunarodne projekte, posebno 
one vezane uz Tempus projekte. Baza podataka se nalazi 
u sklopu internetskih stranica Sveučilišta (na adresi: 
http://www.unizg.hr/medjunarodna/) gdje korisnici sami 
mogu unositi podatke, a središnji Ured za međunarodnu 
suradnju je zadužen za filtriranje i provjeru unesenih 
podataka kako bi se izbjegla ponavljanja i greške u bazi. S 
obzirom na razinu decentralizacije i veličinu Sveučilišta, 
uspostavljanje baze podataka se nameće kao inteligentno 
rješenje jer se na taj način dio odgovornosti prikupljanja 
podataka o mobilnosti delegira sa središnje admini-
stracije na pojedine sastavnice i zaposlenike koji će biti 
zaduženi za ažuriranje podataka. Važno je primijetiti da 
na taj način Sveučilište u Zagrebu ima znatno bolji uvid u 
razine mobilnosti svojih sastavnica. 

1.3. Postojeći programi mobilnosti 
Čini se kako je istraživanje koje je CIRO proveo za potrebe 
ovog Tempus projekta prvi pokušaj prikupljanja podataka 
o mobilnosti za Republiku Hrvatsku, barem od progla-
šenja hrvatske nezavisnosti 1990. godine. Prema nama 
dostupnim izvorima, akademska se mobilnost u Hrvatskoj 
prije tog razdoblja spominje još na samo jednom mjestu 
u literaturi o visokom školstvu, i to u dokumentu Or-
ganizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pod 

naslovom „Thematic Review of Tertiary Education in 
Croatia: Country Background Report“ (u daljnjem tekstu: 
OECD izvješće) koji je objavljen 2007. godine. Prema toj 
studiji ne postoje detaljni podaci o hrvatskim studentima 
na studijima u inozemstvu jer ti podaci nisu bili podložni 
praćenju ni od strane Državnog zavoda za statistiku (DZS), 
ni od strane MZOŠ-a, niti od strane pojedinih sveučilišta. 
U izvješću se spominje procjena prema kojoj oko 0,02% 
ukupnog broja hrvatskih studenata studira u inozemstvu, 
no nigdje se ne navodi izvor te procjene. 

Studenti koji su strani državljani i koji su upisani na 
akademske programe na hrvatskim sveučilištima registri-
rani su u bazi podataka MZOŠ-a zbog toga što plaćaju 
veću školarinu (prema odredbama propisanima Zakonom 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju). No, s 
takvom će se praksom morati prestati jer jednog dana 
kada hrvatska država postane članicom Europske unije, 
pravna stečevina Zajednice će štititi inozemne studente 
od svih oblika diskriminacije pa tako i diskriminacije 
pri plaćanju školarine. Ovaj oblik diskriminacije doduše 
omogućava registraciju populacije inozemnih studenata u 
Hrvatskoj, no samo onih studenata koji ovdje borave kao 
redovni studenti, ali ne i onih koji studiraju u inozemstvu 
te dolaze provesti samo jedan dio studija u Hrvatskoj. 
Dakle, u tom smislu spomenuti registar ne predstavlja 
podatke o mobilnosti, ali je od interesa za ovo istraživanje 
uslijed nedostatka drugih podataka. 

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prikuplje-
nima u posljednjih pet godina, udio stranih državljana u 
studentskoj populaciji Hrvatske iznosi 2,6%. Većina tih 
studenata (njih 2,2%) dolaze iz država bivše Jugoslavije, 
0,14% iz država Europske zajednice te 0,16% iz ostalih 
zemalja svijeta (OECD izvješće, 2007.). Ovakav profil 
studenata iz stranih zemalja ukazuje na mogućnost da 
veliki dio njih vjerojatno pripada hrvatskoj dijaspori te da 
oni nisu u pravom smislu riječi strani studenti koji su došli 
studirati u Hrvatsku iz isključivo akademskih pobuda. 

Što se tiče odlazne mobilnosti te mobilnosti akademskog 
i administrativnog osoblja, ne nalazimo sveobuhvatne 
podatke za Republiku Hrvatsku ni na razini vlade niti na 
razini sveučilišta, stoga ovaj istraživački projekt pred-
stavlja prvi pothvat te vrste. No, ono ipak nije najbolje 
rješenje s obzirom da su podaci koje ovdje predstavljamo 
prikupljeni iz raznih zamjenskih izvora u nedostatku 
sustavnog upravljanja podacima na razini sveučilišta. 

Prema navodima sveučilišta iz popunjenih anketa, 
mobilnost se odvija gotovo isključivo kroz nekoliko 
uspostavljenih međunarodnih programa mobilnosti, 
kao što su Fulbright, Tempus IMG i CEEPUS. Navedene 
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programe skupno administriraju MZOŠ i sveučilišni uredi 
za međunarodnu suradnju te se zato spominju u njihovim 
odgovorima u anketi. Budući da su uredi za međunarodnu 
suradnju izravno uključeni u aspekte međunarodne 
mobilnosti koji se odnose na dolazne studente i osoblje, 
ti su podaci spomenuti u njihovim odgovorima na pitanja 
o postojećoj mobilnosti (iako se ne čini da vode sustavne 
podatke). Međutim, uredi za međunarodnu suradnju 
nemaju informacije o odlaznim studentima i osoblju jer ne 
administriraju takve stipendije. Dakle, na sveučilištima 
ne postoje podaci o broju odlaznih studenata, akadem-
skog i administrativnog osoblja ni za navedene niti za bilo 
koje druge programe. 

Jedina iznimka od ovog pravila je Sveučilište u Zagrebu 
koje, kao što je prije navedeno, održava internetsku bazu 
podataka o akademskoj mobilnosti. Na temelju te baze 
podataka Sveučilište u Zagrebu u anketi navodi sljedeće 
podatke o mobilnosti za akademsku godinu 2006./2007.:

TABLiCA 3: Mobilnost na Sveučilištu u Zagrebu - akademska godina 
2006./2007.

UNIZG 2006/2007 Boravak u trajanju 
kraćem od semestra

Boravak u trajanju jed-
nog semestra ili dulje

Odlazni članovi osoblja 394 4

Dolazni članovi osoblja 249 3

Odlazni studenti 159 124

Dolazni studenti 212 102

Izvor: Sveučilište u Zagrebu

Što se tiče trenutnog stanja mobilnosti, Sveučilište u 
Zagrebu ističe dva pozitivna primjera: Filozofski fakultet 
te Agronomski fakultet. Filozofski fakultet bilježi najveći 
broj odlaznih studenata od svih fakulteta u sastavu 
Sveučilišta u Zagrebu, a ima i dobro organiziran Ured za 
međunarodnu suradnju koji je zadužen za koordinaciju 
rada između središnjeg ureda i svih aktivnosti koje se 
provode na Fakultetu. Drugi pozitivan primjer inicijative 
u pitanjima mobilnosti je Agronomski fakultet, unutar 
kojega također postoji uspješno organiziran Ured za 
međunarodnu suradnju. Još važnije, taj je fakultet jedina 
sastavnica Sveučilišta koja za stipendiranje vlastitih 
studenata za studij u inozemstvu izdvaja sredstva iz 
vlastitih komercijalnih aktivnosti.

Premda je činjenica da Sveučilište u Zagrebu vodi podatke 
o mobilnosti iznimno važna, u ovom trenutku ti podaci 
ipak nisu iskoristivi za usporedbu jer ostala sveučilišta ne 
vode slične evidencije. Upravo iz tog razloga se pokušalo 
ovim izvješćem na jednom mjestu sakupiti informacije 
o programima mobilnosti koji se u Hrvatskoj provode 
na nacionalnoj razini i koji mogu poslužiti za potrebe 

usporedbe razina mobilnosti na svih sedam hrvatskih 
sveučilišta. Kontaktirali smo MZOŠ i Nacionalnu zakladu 
za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Repu-
blike Hrvatske te niže prikazujemo podatke prikupljene 
o nekima od njihovih programa. Također su zaprimljeni 
podaci od koordinatora projekta „MOBIL”, Instituta za 
razvoj obrazovanja (IRO), o međunarodnoj akademskoj 
mobilnosti na hrvatskim sveučilištima ostvarenoj kroz 
programe stipendiranja koje IRO administrira: „Network 
Scholarship Programme” Instituta Otvoreno društvo te 
programi mobilnosti Central European University (CEU). 

Podaci prikazani u ovom dijelu stoga uključuju podatke 
dobivene za program CEEPUS,4 programe Nacionalne 
zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj 
Republike Hrvatske5 te programe Instituta Otvoreno druš-
tvo i CEU koje administrira IRO.6 Prikaz koji slijedi trebao 
bi pružiti uvid u razine i tokove mobilnosti na hrvatskim 
sveučilištima, premda se, naravno, radi o parcijalnim 
informacijama koje treba promatrati tek kao provizornu 
indikaciju stvarnih tokova mobilnosti, dok bi za kvalitetnu 
procjenu bilo neophodno da hrvatska sveučilišta usposta-
ve sustave upravljanja podacima o mobilnosti.

(i) Program CEEPUS
Dijagrami 1 i 2 prikazuju podatke o odlaznoj mobilnosti za 
program CEEPUS. Dijagram 1 ilustrira promjene u odlaznoj 
mobilnosti kroz razdoblje od tri akademske godine za 
svako sveučilište - od 2004./05. do 2006./07. Dijagram 2 
prikazuje participaciju pojedinih sveučilišta u ukupnoj od-
laznoj mobilnosti programa u akademskoj godini 2006./07.

Program CEEPUS je važan jer se u sklopu njegove proved-
be, u usporedbi s ostalim prikazanim programima mobil-
nosti, šalje i prima bitno veći broj studenata, premda su 
studijski boravci kraći. Na primjer, u akademskoj godini 
2006./07. je u sklopu CEEPUS-a u inozemstvu studiralo 
ukupno 233 studenata.7 Prema dostupnim podacima i uvi-
dima čini se da najveći dio odlazne mobilnosti hrvatskih 
studenata otpada na CEEPUS program. 

Dijagram 2 prikazuje udjele pojedinih sveučilišta u  
ukupnoj odlaznoj mobilnosti unutar programa za aka-

4  Više informacija o CEEPUS-u dostupno je na stranici: http://public.mzos.hr/
Default.aspx?sec=2093.

5  Više informacija dostupno je na stranici: http://www.nzz.hr/index.
php?lang=en.

6  Više informacija dostupno je na stranici: http://www.iro.hr/hr/stipendije-
za-visoko-obrazovanje/programi-stipendiranja/.

7  Jedinica mjerenja u izračunu je „mobilnost”, a ne osoba, s obzirom da se 
ponekad zna dogoditi da ista osoba ode na dva ili tri različita sveučilišta putem 
CEEPUS programa, no konačni iznos je svejedno vrlo sličan broju studenata koji 
odlaze u inozemstvo. 
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demsku godinu 2006./07. Na Sveučilište u Zagrebu tako 
otpada 58% ukupne mobilnosti, a slijedi ga Sveučilište 
u Rijeci s 35%. Osijek je zastupljen s 3%, Zadar s 2%, a 
Pula i Split sa po 1%. Dubrovnik nije sudjelovao u CEEPUS 
programu u akademskoj godini 2006./07. Zanimljivo 
otkriće je mala razlika između postotaka za Sveučilište u 
Rijeci i Sveučilište u Zagrebu. To znači da veličina sveu-
čilišta (Sveučilište u Rijeci je treće po veličini, odmah iza 
Zagreba i Splita) ne mora biti odlučujući faktor uspjeha u 
međunarodnoj suradnji. 

Međutim, jednako je važno (ako ne i važnije) promatrati 
brojke dolazne mobilnosti programa CEEPUS kada se

DiJAGrAM 2: Udjeli sveučilišta u ukupnoj odlaznoj mobilnosti studenata kroz 
CEEPUS u akademskoj godini 2006./07. 

Izvor: MZOŠ, 2008.

raspravlja o sveučilišnim kapacitetima za primitak i 
administriranje boravka stranih studenata. Dijagram 3 
prikazuje broj dolaznih studenata po pojedinim sveuči-
lištima u istom razdoblju kao i prije, unutar akademskih 
godina 2004./05. i 2006./07.

I opet se može primijetiti kako Zagreb i Rijeka bilježe veće 
uspjehe od ostalih sveučilišta te da je broj dolaznih stude-
nata na ovim sveučilištima iz godine u godinu u stalnom 
porastu. Osijek i Split su daleko od postignuća Rijeke na 
ovom planu, iako su veličinom sva tri sveučilišta slična. 

Još jedan zanimljivi aspekt dolazne mobilnosti u sklopu 
CEEPUS programa su podaci o matičnim zemljama stranih 
studenata. Tijekom razdoblja od tri godine koje je opisano 
u ovom izvješću, u Hrvatsku je najviše studenata došlo iz 
Poljske, Češke, Rumunjske, Mađarske, Slovačke, Austrije 
i Slovenije. Osim što se nalaze u središnjoj i istočnoj Eu-
ropi, sve navedene države su i članice Europske unije, što 
znači da kontakti i mreže koji su uspostavljeni kao rezultat 
provođenja CEEPUS programa predstavljaju potencijalno 
dobro ishodište i za razmjenu u sklopu Erasmusa te u tom 
smislu i koristan resurs za sveučilišta. 

(ii) Program Tempus IMG
Dok su podaci o programu CEEPUS omogućili uvid u od-
laznu i dolaznu mobilnost studenata, podaci o programu 
Tempus IMG daju više informacija o odlaznoj mobilnosti 
osoblja, pri čemu ne smijemo zaboraviti da ovaj program 
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Izvor: MZOŠ 
*Podaci za Zadar, Dubrovnik i Pulu su prikazani samo za posljednju akademsku 
godinu jer su ta sveučilišta tek nedavno osnovana. 

DiJAGrAM 1: Odlazna mobilnost studenata u programu CEEPUS 
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godišnje uključuje prilično mali broj osoba. U pogledu 
programa Tempus IMG, koji omogućuje pojedinačnu mo-
bilnost sveučilišnog osoblja, Tablica 4 prikazuje ukupan 
broj stipendija po sveučilištu od 2001. godine nadalje.

TABLiCA 4: Broj dodijeljenih Tempus IMG stipendija na pojedinim sveučilištima 
od 2001. do 2006. godine.

ZG OS RI ST ZD DU PU

38 3 7 4 4 1 0
 
Izvor: MZOŠ, Tempus ured, 2008.

Odnose mobilnosti između sveučilišta, koji ponovo 
potvrđuju dominaciju Zagreba, znatno je lakše promatrati 
u obliku dijagrama (Dijagram 4). Čini se kako su sva ostala 
sveučilišta u podjednakoj mjeri sudjelovala u programu 
Tempus IMG, pri čemu Rijeka ima neznatnu prednost pred 
drugima.

(iii) Programi Instituta Otvoreno društvo i CEU-a
Osim programa Tempus IMG i CEEPUS, koji se spominju 
u anketnim odgovorima sveučilišta, uhodani programi 
odlazne mobilnosti hrvatskih studenata i akademskog te 
administrativnog osoblja su također programi stipendira-
nja Instituta Otvoreno društvo te CEU-a, koje administrira 
Institut za razvoj obrazovanja (IRO). Kao što je vidljivo 
iz Dijagrama 4, moguće je dobiti uvid u trenutno stanje 
odlazne mobilnosti analizom pojedinih udjela u ukupnom 
broju stipendija dodijeljenih sveučilištima. Dijagram 
5 prikazuje udjele stipendija dodijeljenih studentima 
na pojedinim sveučilištima iz programa stipendiranja 
Instituta Otvoreno društvo i CEU u razdoblju od 2001. do 
2007. godine, a Dijagram 6 prikazuje udjele u mobilnosti 
osoblja.
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DiJAGrAM 3: Broj dolaznih studenata po sveučilištima unutar programa CEEPUS

Izvor: MZOŠ, 2008.

 Izvor: MZOŠ, Tempus ured, 2008.

DiJAGrAM 4: Broj dodijeljenih Tempus IMG stipendija od 2001. do 2007.
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DiJAGrAM 5: Udjeli studentskih stipendija po sveučilištima iz programa 
Instituta Otvoreno društvo i CEU od 2001. do 2007. godine

Izvor: Institut za razvoj obrazovanja (IRO), 2008. 

DiJAGrAM 6: Udjeli stipendija sveučilišnog osoblja po sveučilištima iz progra-
ma Instituta Otvoreno društvo i CEU od 2001. do 2007. godine

Izvor: Institut za razvoj obrazovanja, 2008. 

Podaci o mobilnosti osoblja ukazuju na nešto slabiju, no 
još uvijek uvjerljivu dominaciju Sveučilišta u Zagrebu. 
Sveučilište u Rijeci te Sveučilište u Splitu zajedno čine 
20% ukupne mobilnosti osoblja. Opća situacija u oba 
segmenta je zapanjujuće slična, tj. postoji snažna veza 
između razine mobilnosti osoblja te razine mobilnosti 
studenata na svim sveučilištima. Takav rezultat ne 
iznenađuje s obzirom da je osoblje koje je međunarodno 
mobilno najsklonije informirati studente i poticati ih 
na mobilnost. Osim toga, dodatan bitan čimbenik veće 
razine mobilnosti studenata i osoblja može biti blizina 
sveučilišta velikim i važnim organizacijama te izvorima 
informacija o mogućnostima mobilnosti. U tom smislu se 
Zagreb nalazi u povlaštenom položaju u odnosu na ostala 
sveučilišta.

(iv) Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i 
tehnologijski razvoj
Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnolo-
gijski razvoj, koja je osnovana u Rijeci, predstavlja potez 

u smjeru smanjenja centralizacije informacija i usluga u 
Zagrebu. Zaklada je potpomogla ovo izvješće podacima o 
svojim programima. Trenutno vodi nekoliko programa koji 
su bitni za povećanje akademske mobilnosti akademskog 
osoblja, financiranje zajedničkih istraživanja hrvatskih i 
stranih znanstvenika pri hrvatskim institucijama, poslije-
doktorske stipendije za dolaznu i za odlaznu mobilnost, 
kao i poticaje za doktorske dolaske stranih i domaćih 
znanstvenika iz inozemstva na hrvatska sveučilišta. Ovi 
programi su tek nedavno pokrenuti8 tako da bilježe tek 
male brojke, no čini se da potvrđuju opća kretanja. U ovim 
programima najviše je zastupljen Zagreb, a Rijeka, Osijek 
i Split sudjeluju u manjoj mjeri (dvije do tri stipendije po 
sveučilištu). Od tri manja sveučilišta samo je Sveučilište u 
Zadru sudjelovalo u jednom programu Nacionalne zaklade. 

(v) Bilateralni i multilateralni sporazumi
Naposljetku, sveučilišta imaju brojne bilateralne i 
multilateralne sporazume s partnerskim sveučilištima u 
inozemstvu. Tablica 5 prikazuje trenutni broj bilateralnih 
sporazuma na svakom sveučilištu. 

TABLiCA 5: Postojeći bilateralni ugovori hrvatskih sveučilišta 

ZG OS ST RI ZD DU PU

81 26 41 28 19 15 19

Ugovori se razlikuju po važnosti, a neki od njih su nave-
deni kao velikim dijelom neaktivni. Kao što je to bio slučaj 
s odlaznom i dolaznom mobilnošću u programu CEEPUS, 
ovi ugovori su potencijalno vrlo bitni jer predstavljaju 
početnu točku za program Erasmus: postojeći popis 
kontakata bi mogao biti koristan u sklapanju uzajamnih 
sporazuma. 

Sljedeća mogućnost za sklapanje bilateralnih ugovora za 
Erasmus mogla bi biti partnerstva koja su se razvila kroz 
jedan od potprograma unutar Tempusa - Program izrade 
nastavnog plana i programa (Curriculum Development 
Programme), koji je od hrvatskih sveučilišta iziskivao 
izradu novih nastavnih planova i programa u suradnji s 
partnerskim sveučilištima iz Europske unije. Kroz ove 
su projekte osigurana značajna sredstva za razvoj novih 
nastavnih planova i programa te nekih posve novih aka-
demskih programa, od kojih su neki osmišljeni na stranim 
jezicima. Ti programi imaju potencijal privući inozemne 
studente i akademsko osoblje te kao takvi igrati važnu 
ulogu u budućoj dolaznoj mobilnosti. Međutim, nismo 
bili u mogućnosti prikupiti podatke o održivosti ovih 
projekata po završetku financiranja u sklopu Tempusa, a 

8  Najranija mobilnost je zabiježena 2005., no većina programa se provodi od 
2006. godine.
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ni o tome jesu li integrirani u akademske programe svojih 
matičnih sveučilišta. 

(vi) Programi razmjene studentskih organizacija
Kao što je već rečeno, uredi za međunarodnu suradnju su 
glavne kontakt točke za pitanja mobilnosti. Međutim, u 
nekim je slučajevima mobilnost povezana s programima 
razmjene koje koordiniraju studentske organizacije kao 

1.4. Preporuke 
Revizija organizacijskog modela ureda za međuna- �
rodnu suradnju. Potrebno je utvrditi radne obveze 
i opterećenje osoblja te razmotriti organizacijske 
modele za provedbu Erasmusa, odnosno preras-
podjelu radnih obveza unutar ureda (ukoliko ured 
zapošljava više od jedne osobe), zapošljavanje 
dodatnog osoblja ili uspostavljanje zasebnog 
ureda za Erasmus. 
Formaliziranje informacijskih i komunikacijskih  �
kanala. Uspostava službene mreže ureda za 
međunarodnu suradnju pri hrvatskim sveučili-
štima, godišnji sastanci ureda u svrhu razmjene 
iskustava, razvijanje zajedničkih projekata itd. 
Uvođenje sustava za upravljanje podacima. �  Sveu-
čilišta bi trebala uvesti softver za pohranjivanje 
i upravljanje podacima o mobilnosti studenta i 
osoblja, koji bi omogućio ne samo arhiviranje, 
već i znatno preciznije procjene negoli je to bilo 
moguće za ovo izvješće. Najvažnije je da će ovakav 
softver omogućiti planiranje za unaprjeđenje 
kvalitete. 
Korištenje iskustava i znanja članova osoblja  �
i studenata koji su sudjelovali u programima 
mobilnosti kao što je CEEPUS za uspostavljanje 
novih suradnji. Program CEEPUS je relativno dobro 
uhodan te ima prilično velik udio u mobilnosti na 
hrvatskim sveučilištima. Budući da podrazumijeva 
razmjenu sa susjednim državama koje su članice 
Europske unije, predstavlja potencijal za prošire-
nje suradnje u razmjeni.
Oživljavanje postojećih bilateralnih i multilate- �
ralnih sporazuma. Sveučilišta bi trebala obnoviti 
kontakte i postojeće ugovore s inozemnim sveu-
čilištima te na taj način započeti uspostavljanje 
veza za Erasmus. 
Suradnja sa studentskim organizacijama. �  Sveu-
čilišta bi trebala razviti kvalitetniju suradnju sa 
studentskim organizacijama te razmotriti načine 
na koje ih se može uključiti u proces povećanja 
mobilnosti. 

što su AIESEC i IAESTE. Takav je slučaj na Sveučilištu u 
Osijeku, gdje obje ove studentske organizacije uspješno 
vode programe mobilnosti. No, važno je naglasiti da oblici 
mobilnosti kojima se bave studentske organizacije AIESEC 
i IAESTE ne predstavljaju oblike akademske mobilnosti, 
već mogućnosti stručne prakse u tvrtkama. Ipak, budući 
da je za ove programe također nužno osigurati admini-
strativne kapacitete za dolazak stranih studenata i pomoć 
u rješavanju svakodnevnih pitanja, treba imati na umu 
kapacitete i entuzijazam studentskih organizacija u me-
đunarodnoj razmjeni studenata. Hrvatska bi sveučilišta 
trebala osmisliti načine na koje bi se studentske organi-
zacije mogle uključiti u proces poboljšanja mobilnosti. 

2. Procjena institucionalnih kapaciteta za 
mobilnost 

2.1. institucionalni kapacitet Sveučilišta u Zagrebu
U uvodu ovog izvješća utvrđeno je kako je Sveučilište 
u Zagrebu odigralo glavnu ulogu u mnogim aspektima 
sveučilišne reforme, posebice u odnosu na drugu skupinu 
sveučilišta: osječko, riječko i splitsko. Sveučilište u 
Zagrebu je koordiniralo prvi Tempus JEP projekt u sklopu 
kojega su otvoreni uredi za međunarodnu suradnju na ova 
četiri sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu predstavlja iznim-
ku i u pogledu institucionalnih kapaciteta za mobilnost 
- kao što je prikazano u Tablici 2, Ured za međunarodnu 
suradnju pri Sveučilištu u Zagrebu zapošljava osam osoba, 
kojima treba pribrojiti i prorektora zaduženog za međuna-
rodnu suradnju, što kapacitete ovog Ureda čini superior-
nima u odnosu na urede pri ostalim sveučilištima. 

Nova uprava Sveučilišta koja je započela s radom 2007. 
godine navodi mobilnost kao jednu od ključnih točaka 
svoga programa. Tijekom 2007. godine Senat Sveučilišta 
u Zagrebu usvojio je nekoliko ključnih dokumenta za 
poboljšanje mobilnosti. U svibnju 2007. godine Senat je 
usvojio „Deklaraciju o poticanju uključivanja u međuna-
rodne programe razmjene” (u daljnjem tekstu: Deklaracija 
o mobilnosti), koja u žarište stavlja konkretne preduvjete 
koje treba ispuniti kako bi se Hrvatska mogla priključiti 
programu Erasmus u akademskoj godini 2009./2010., 
dok je u lipnju 2007. godine usvojen Akcijski plan u kojem 
su navedene konkretne aktivnosti i vremenski rokovi za 
uspješno uvođenje Erasmusa na Sveučilište.

Prva skupina aktivnosti obuhvaća preduvjete koje treba 
ispuniti MZOŠ: osnivanje nacionalne agencije za Program 
za cjeloživotno učenje, akreditacija agencije pri Europskoj 
uniji, usvajanje Memoranduma o razumijevanju (Memo-
randum of Understanding) Europske komisije za članstvo 
Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje, povećanje 
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sredstava za razvoj mobilnosti na sveučilištima, osigura-
nje slobodnog prijenosa stipendija i potpora, usklađivanje 
zakona neophodnih za odvijanje dolazne mobilnosti te 
povećanje smještajnih kapaciteta. 

Druga skupina aktivnosti koje treba provesti odnosi se na 
samo Sveučilište: usvajanje Izjave o Erasmus usmjerenju, 
podnošenje zahtjeva Europskoj komisiji za izdavanje 
Erasmus sveučilišne povelje, osiguravanje smještaja za 
dolazne studente, povećanje broja programa i kolegija 
koji se održavaju na engleskom jeziku, uvođenje ljetnog 
semestra, uspostavljanje mreže koordinatora za ECTS i 
ureda za međunarodnu suradnju na svim sastavnicama 
Sveučilišta, osiguravanje da svaki fakultet izradi in-
formativne materijale na engleskom jeziku, povećanje 
broja članova osoblja zaduženog za pitanja mobilnosti 
te njihovo osposobljavanje, te omogućavanje upisa 
inozemnim studentima u redovite programe Sveučilišta. 
Opseg ovih aktivnosti, koje su velikim dijelom trebale biti 
dovršene do kraja 2007. godine, govori o tome koliko je 
snažna svijest uprave o značaju mobilnosti i uključivanja u 
program Erasmus. Stoga se Sveučilište u Zagrebu po koli-
čini pažnje koju uprava posvećuje pospješenju mobilnosti 
bitno razlikuje od ostalih hrvatskih sveučilišta. 

2.2. institucionalni kapaciteti ostalih sveučilišta
Na pitanje u kojoj mjeri je u njihovim institucijama 
prepoznat značaj mobilnosti kao bitnog segmenta razvoja 
sveučilišta, pet od šest predstavnika ostalih sveučilišta 
odgovorili su putem ankete da se mobilnost smatra 
bitnim dijelom sveučilišnog života. Svoje su odgovore 
poduprli sveučilišnim strategijama, godišnjim izvješćima, 
odlukama sveučilišnih senata te drugim relevantnim 
strateškim dokumentima i deklaracijama u kojima se 
spominje mobilnost. Tako, na primjer, peti cilj strategije 
Sveučilišta u Rijeci glasi: „dinamično sveučilište aktivno 
uključeno u Europski istraživački prostor i Europski 
prostor visokog obrazovanja koje sustavno i organizirano 
potiče unutarnju i vanjsku mobilnost akademskog 
osoblja i studenata”. Senat Sveučilišta u Zadru je objavio 
dokument koji također naglašava važnost međunarodne 
suradnje i mobilnosti za razvoj Sveučilišta. 

U razgovoru s članovima osoblja na pojedinim sveu-
čilištima došlo se do saznanja da je predanost uprave 
pospješenju mobilnosti u velikoj mjeri samo deklarativna. 
Iako službeni dokumenti i uprave sveučilišta nominalno 
priznaju značaj mobilnosti za kvalitetu i razvoj sveučilišta, 
malo je konkretnih planova ili aktivnosti provedeno u tom 
smislu. Nijedno od preostalih šest sveučilišta dosad nije 
usvojilo akcijski plan poput onog koje je usvojilo Sveu-
čilište u Zagrebu u lipnju 2007. Sveučilišta kao da čekaju 

da MZOŠ sam pokrene Erasmus program pa da se zatim 
počnu prilagođavati novonastaloj situaciji. U izvješćima 
sa sveučilišta stoji da još nijedno od njih nije sastavilo 
Erasmus sveučilišnu povelju. Još je važnija činjenica da 
nijedno sveučilište nije poduzelo konkretne korake za 
osiguravanje sredstava iz kojih bi se financirao razvoj 
mobilnosti. Djelomično pozitivna iznimka je Sveučilište u 
Zadru, koje je sufinanciralo razdoblje studija u inozemstvu 
za dvoje svojih studenata. Time je uprava Sveučilišta 
pokazala da prepoznaje kako je za pospješenje mobilnosti 
potrebno uložiti i vlastita sredstva.

Bitno je naglasiti kako je Bolonjska reforma provedena 
2005. i 2006. godine napregnula sve kapacitete sveučili-
šta te povećala opseg postojećih dužnosti. Iz perspektive 
zaposlenika, radne su se obveze povećale bez adekvatne 
kompenzacije, bilo u novčanom ili bilo kojem drugom 
smislu. Stoga bi se među postojećim kapacitetima pri 
sveučilištima mogao pojaviti popriličan otpor prema 
prihvaćanju novih dužnosti koje će im povećati optere-
ćenje. Predstavnica jednog sveučilišta je u razgovoru 
izjavila kako također postoji rizik potencijalnog otpora 
nastavnika prema Erasmus programu s obzirom da će im 
donijeti dodatna zaduženja poput pripremanja predavanja 
na engleskom jeziku. Naglasila je koliko je bitno upoznati 
nastavnike s prednostima dolazne i odlazne mobilnosti,

2.3. Preporuke
Podizanje razine svijesti o značaju mobilnosti  �
među osobljem i studentima. Jedna od ideja 
je organiziranje „Dana Erasmusa” kojim bi se 
istovremeno obilježio službeni početak programa 
Erasmus na svim sveučilištima kako bi se osoblju 
i studentima ukazalo na prednosti i mogućnosti 
akademske mobilnosti. To bi bilo posebno važno 
na većim sveučilištima gdje je protok informacija 
uvelike otežan. 
Povećanje institucionalnih kapaciteta za povećanje  �
mobilnosti. Programi mobilnosti od sveučilišta 
iziskuju velike resurse - u smislu osoblja zaduže-
nog za mobilnost, dodatnih usluga za studente, 
prilagođavanja ponude akademskih programa, 
nadogradnje prostora za smještaj itd. Dakle, uko-
liko je institucijama u cilju poboljšati mobilnost, 
tada uprava sveučilišta mora u svoje kratkoročne 
te dugoročne razvojne planove uključiti resurse za 
povećanje mobilnosti. 
Erasmus sveučilišna povelja � . Dokument je potreb-
no sastaviti prije početka provedbe programa 
Erasmus. 
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kako za pojedince, tako i za cijelo sveučilište. Također je 
istaknula važnost financijske i drugih vrsta kompenzacije 
za nastavnike koji doprinose mobilnosti pri svojim insti-
tucijama, poput dodatnih slobodnih studijskih semestara.   

3. Procjena financijskih kapaciteta za mobilnost 

3.1. Financijske pripreme sveučilišta za povećanje 
mobilnosti 
U Deklaraciji o mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, koju 
je Senat usvojio u svibnju 2007. godine, spominje se 
jedno važno pitanje koje se tiče financijskih priprema za 
ulazak u Erasmus. Budući da će Hrvatska 2009. godine 
uplatiti približno jedan milijun eura članarine za Program 
za cjeloživotno učenje, sveučilišta bi odmah trebala 
započeti proces povećanja mobilnosti kako bi do 2009. i 
2010. godine postigla razinu mobilnosti koja će Hrvatskoj 
omogućiti da vrati dio uplaćene članarine. Međutim, za 
poboljšanje mobilnosti je prije svega potrebno odrediti 
dodatna sredstva, a zasad se čini da još nijedno sveučili-
šte nije poduzelo potrebne korake kako bi se financijski 
pripremilo na porast mobilnosti osoblja i studenata. 

Sveučilište u Zagrebu, koje se već potvrdilo kao iznimka, 
jedan je korak ispred ostalih i to zahvaljujući činjenici da 
je mobilnost u samom vrhu prioriteta novog tima uprave 
Sveučilišta, a to pokazuje i činjenica da je dio proračuna 
već namijenjen za aktivnosti vezane uz međunarodnu 
mobilnost. Tablica 6 je preuzeta iz Akcijskog plana 
Sveučilišta, a navodi točne ciljne brojke odlazne mobil-
nosti kao i njihove financijske implikacije za Sveučilište. 
No, Akcijski plan ne navodi otkuda bi se dotična sredstva 
trebala namaknuti, već implicitno sugerira da bi Vlada 
trebala financirati povećanje odlazne mobilnosti. 

9  Izračuni u tabeli za razdoblje do 2009./2010. godine pretpostavljaju da će 
Hrvatska, sve do punog ulaska u program Erasmus, svakog studenta financirati 
s otprilike 2200 EUR po semestru, a  svakog nastavnika s 900 EUR po tjednu. 
Nakon 2010. godine Hrvatska samo treba osigurati dodatna financijska sredstva  
po studentu u iznosu od otprilike 200 EUR.

3.2. Prepreke za veća financijska izdvajanja za 
organiziranje mobilnosti
Dio problema kako povećati sredstva za mobilnost leži u 
tome što recentni zahtjevi koje programi Europske unije 
postavljaju pred hrvatska sveučilišta pretpostavljaju 
situaciju u kojoj su sveučilišta integrirana i u kojoj sre-
dišnja uprava i administracija mogu učinkovito upravljati 
financijskim sredstvima za cjelokupno sveučilište. Kao 
što je već prije rečeno, to nije slučaj s velikim hrvatskim 
sveučilištima. Decentralizacija institucija se odnosi i 
na financijsko upravljanje, što ima važne implikacije na 
razvoj sveučilišta. Kako je fakultetima unutar sveučilišta 
dozvoljeno zadržati financijska sredstva prikupljena od 
studentskih školarina (što je daleko najveći izvor prihoda 
na sveučilištima), središnja uprava u pravilu ne raspolaže 
znatnijim iznosima koje bi mogla namijeniti razvojnim 
planovima, već uglavnom raspolaže sredstvima koja 
joj odredi MZOŠ. Namjena tih sredstava je pak velikim 
dijelom određena i prije nego što ih sveučilište zaprimi, 
što za upravu predstavlja dodatno ograničenje u smislu 
usmjeravanja sredstava za ostvarivanje zacrtanih ciljeva. 
Ovakvo stanje djelomično objašnjava zašto su sveučilišta 
sklona čekati da MZOŠ odredi dodatna sredstva prije nego 
krenu s aktivnostima za poboljšanje mobilnosti. 

Činjenica da se Erasmus program uvodi u trenucima 
kada je bolonjska reforma već u tijeku predstavlja još 
jedan razlog zašto je otežano usmjeravanje većih iznosa 
sredstava za mobilnost. Proces provođenja bolonjske 
reforme je uvelike opteretio nastavničke kapacitete pa su 
sveučilišta primorana preraspodijeliti eventualna dodatna 
sredstva koja im odobri MZOŠ s jedne strane nastavnici-
ma, a s druge strane za uspostavu drugih administrativnih 
ureda predviđenih bolonjskim prioritetima, kakav je, 
primjerice, Ured za osiguranje kvalitete. Takva praksa je 
rezultirala povećanjem zahtjeva za dodatnim sredstvima 
za osoblje istodobno u akademskim i administrativnim 
segmentima sveučilišta. Stav je hrvatskih sveučilišta da 
MZOŠ nije uspio popratiti ove nove zahtjeve dostatnim 

Akademska godina Broj studenata Broj članova osoblja 
Potrebna sredstva (¤)

Ukupno (¤)
Studenti Osoblje

2006/2007 120 60 190.000 25.000 215.000

2007/2008 240 80 528.000 72.000 600.000

2008/2009 400 120 880.000 108.000 988.000

2009/2010 800 180 160.000 160.000

2010/2011 1200 250 240.000 240.000

TABLiCA 6: Ciljne brojke za povećanje odlazne mobilnosti i procjena potrebnih sredstava9

Izvor: Akcijski plan Sveučilišta u Zagrebu, lipanj 2007. godine
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sredstvima za razvoj. U situaciji u kojoj je došlo do 
ozbiljnih financijskih poteškoća, sveučilišta će vjerojatno 
funkcionirati po načelu „gašenja vatre“, što znači da će 
rješavati one probleme koji im se čine najhitnijima. U tom 
će se slučaju izgledi za povećanje sredstava za poticanje 
mobilnosti znatno smanjiti. 

3.3. Financijske mogućnosti studenata i osoblja za 
mobilnost
Po pitanju financiranja studenata kroz stipendije i 
potpore, sveučilišta tvrde da ne raspolažu dostatnim 
sredstvima za financiranje studenata i osoblja za 
studij u inozemstvu, kao ni sredstvima za financiranje 
gostujućih nastavnika u Hrvatskoj. Također, standard 
života u Hrvatskoj se bitno razlikuje od standarda većine 
zemalja članica Europske unije, što predstavlja dodatnu 
otežavajuću okolnost u akademskoj razmjeni hrvatskih 
studenata i dodatno naglašava potrebu za institucional-
nom financijskom podrškom sa svih razina (Europske 
unije, Vlade i sveučilišta) kako bi se odlaznim studentima 
i akademskom osoblju pomoglo u financiranju studija u 
inozemstvu. 

U jednom dijelu ankete postavlja se pitanje željenog izno-
sa potpore za studentsku mobilnost u sklopu Erasmusa. 
Od sveučilišta se tražilo da se opredijele za jednu od 
opcija: veći broj stipendija manjeg iznosa ili sveukupno 
manji broj stipendija većeg pojedinačnog iznosa. Četiri 
sveučilišta izjasnilo se za drugu opciju, dok su preostala 
dva sveučilišta izabrala prvu opciju. Čini se da su sve-
učilišta koja zastupaju veće iznose stipendija mišljenja 
kako hrvatski studenti neće moći studirati u inozemstvu 
ukoliko im se ne osigura solidna financijska podrška. 

Anketom se također ispitalo slažu li se sveučilišta s time 
da se u Erasmus program stipendiranja uvede i kompo-

3.4. Preporuke
Sredstva za financiranje dodatnog osoblja. �  Tre-
nutačno nema dovoljno informacija o tome kako 
će se nova radna mjesta u uredima za Erasmus 
financirati. 
Erasmus stipendije.  � Prema postojećim informa-
cijama, blaga većina sveučilišta zastupa opciju 
dodjele manjeg broja studentskih stipendija 
ali većih iznosa za odlaznu mobilnost. Nadalje, 
sveučilišta podupiru uvođenje socijalne dimenzije 
u Erasmus stipendije, što će pripomoći smanjenju 
diskriminacije studenata iz obitelji slabijeg 
imovinskog statusa u pristupu mobilnosti. 

nenta „socijalne osjetljivosti“, odnosno, treba li iznos 
stipendije između ostalog ovisiti o tome dolazi li pojedini 
student iz obitelji slabijeg imovinskog statusa i treba li 
mu dodatna financijska potpora kako bi mogao sudjelo-
vati u međunarodnoj mobilnosti. Pet sveučilišta koja su 
se izjasnila po tom pitanju su se složila da je uvođenje 
socijalne dimenzije u stipendiranje kroz program Erasmus 
dobra ideja. U Deklaraciji o mobilnosti Sveučilišta 
u Zagrebu stoji da manje dobrostojećim studentima 
treba omogućiti pristup mobilnosti uz pomoć dodatnih 
stipendija i zajmova. 

4. Procjena administrativnih kapaciteta za 
mobilnost 

4.1. Administrativni kapaciteti ureda za međunarodnu 
suradnju
Administrativni kapaciteti za mobilnost su uvelike 
povezani s radom sveučilišnih ureda za međunarodnu 
suradnju. Uredi se bave informiranjem osoblja i studenata 
o mogućnostima odlazne mobilnosti putem oglasnih 
ploča, svojih internetskih stranica, elektronske pošte te 
kroz povremene informativne sastanke na odsjecima ili u 
rektoratu. 

Informativni materijal za dolazne studente, poput Vodiča 
za međunarodne studente, trenutno je dostupan na 
Sveučilištu u Splitu, Sveučilištu u Zadru, Sveučilištu u 
Rijeci i Sveučilištu J.J. Strossmayera u Osijeku. Sveučilište 
u Zagrebu, Sveučilište u Zadru i Sveučilište u Rijeci nude 
Vodič za međunarodne studente na svojim internetskim 
stranicama. Odjel za ekonomiju i turizam „Dr. Mijo Mirko-
vić” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na svojim internetskim 
stranicama nudi informacije o svojim programima na 
engleskom jeziku. Osim toga, stranice sadrže i jednu 
zanimljivu inovaciju u hrvatskom kontekstu: dva kratka 
promotivna filma u YouTube formatu pod oznakom „Study 
@ Dr Mijo Mirkovic”, uz pomoć kojih se promiču ljepote 
grada Pule te prednosti studiranja na Sveučilištu Jurja 
Dobrile u Puli. Prema dosad dostupnim informacijama, 
Sveučilište u Puli je jedina takva institucija koja koristi 
promotivne materijale namijenjene privlačenju studenata. 

Pojedina sveučilišta nemaju englesku verziju svojih 
internetskih stranica, dok ona koja imaju stranice na 
engleskom nude samo osnovne informacije pa se stoga 
preporuča proširenje i ažuriranje sveučilišnih stranica na 
engleskom jeziku. 

Prema Akcijskom planu Sveučilišta u Zagrebu (2007.), 
osim Vodiča za međunarodne studente kojega svake 
godine objavljuje Ured za međunarodnu suradnju, po-
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trebno je pokrenuti i objavljivanje detaljnijih informacija 
o svim studijskim programima na engleskom jeziku, tzv. 
„kataloga studijskih programa“, koji je već u pripremi na 
Sveučilištu u Zagrebu. Na Sveučilištu je provedena interna 
anketa kojom se došlo do saznanja da na 17 od ukupno 33 
akademske sastavnice postoji određena vrsta informa-
tivnih materijala o studijskim programima na engleskom 
jeziku. Akcijskim planom je određen mjesec ožujak 2008. 
godine kao krajnji rok do kojega svaka od sastavnica mora 
objaviti informativni paket te katalog studijskih programa 
na hrvatskom i engleskom jeziku (u tiskanom obliku te 
on-line) uz financijsku potporu sveučilišnog Ureda za 
međunarodnu suradnju. 

4.2. Administrativni kapaciteti studentskih službi na 
sveučilištima
Dojam kako su uredi za međunarodnu suradnju uglavnom 
prepušteni sami sebi u rješavanju pitanja mobilnosti još 
je veći kad se u obzir uzme nedostatak korisničkih službi 
na sveučilištima, poput profesionalnih i psiholoških 
savjetovališta, kojima bi se dolazni studenti eventualno 
mogli obratiti. Iznimke od ovog pravila su Sveučilište u 
Zadru, na kojemu je u funkciji savjetovalište za studente, 
te Sveučilište u Rijeci, koje nudi savjete u pogledu 
profesionalne orijentacije te ima savjetovalište za 
studente. S obzirom na potencijalni opseg mobilnosti 
koji bi Erasmus mogao pokrenuti, sveučilišta bi svakako 
trebala razmotriti kako mogu uspostaviti veze između 
raznih ureda i pojedinaca unutar sveučilišta te rasporediti 
točna zaduženja u pitanjima mobilnosti. 

U raspodjelu zaduženja moguće je uključiti i studentske 
organizacije koje bi preuzele organiziranje sajmova 
dobrodošlice, volontera za pomoć dolaznim studentima te 
suradnju s kontaktnim mjestima za Erasmus pri fakulteti-
ma ili odjelima, kojima se dolazni studenti mogu obratiti 
za pitanja akademske prirode. Zanimljivo je primijetiti 
kako Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku smatra da je 
uloga studentskih organizacija u programima mobilnosti 
od velike važnosti. Čini se kako su na Sveučilištu u Zadru 
studentske organizacije uključene u pitanja mobilnosti, 
no Ured za međunarodnu suradnju nema povratne infor-
macije o njihovu radu. Sveučilište u Zagrebu navodi kako 
su neke studentske organizacije sudjelovale u organizaciji 
„Dana dobrodošlice za međunarodne studente” osmišlja-
vanjem društvenih događanja. 

Sveučilištima bi moglo biti korisno potaknuti članove 
svojih studentskih organizacija da se pridruže Erasmu-
sovoj studentskoj mreži10 (Erasmus Student Network, 

10  Više informacija dostupno je na stranici http://www.esn.org/.

ESN), čija je misija promicanje mobilnosti studenata u 
visokom školstvu. U Hrvatskoj trenutno ne postoji nijedna 
podružnica ESN-a, iako je članstvo u ESN-u moguće i u 
zemljama koje službeno ne sudjeluju u programu Erasmus. 
To je dobra prilika za jačanje kapaciteta za provedbu 
Erasmusa, kojoj bi se moglo odmah pristupiti i koja bi se 
oslanjala na uključenost i entuzijazam studenata. Jednom 
kada provedba programa Erasmus u Hrvatskoj započne, 
studentske organizacije mogu biti glavna podrška 
sveučilišnim kontaktnim osobama za Erasmus. 

4.3. Vanjske prepreke mobilnosti
Daljnje administrativne prepreke vezane uz mobilnost 
predstavljaju određeni vanjski uvjeti koji, prema izjavama 
sveučilišta, stvaraju ozbiljne zapreke dolaznoj mobilnosti. 
Prva takva zapreka je izuzetno složeni administrativni 
postupak izdavanja boravišnih dozvola za strance koji je, 
prema navodima Sveučilišta u Zagrebu, nedavno dodatno 
zakompliciran usvajanjem novih zakonskih amandmana. 
Trenutno se čini kako složeni proces registracije među-
narodnih studenata može trajati i do više od mjesec dana. 
Budući da se međunarodni studenti pri dolasku ne služe 
najbolje hrvatskim jezikom, osoblje Ureda za međuna-
rodnu suradnju na sebe preuzima rješavanje kompletne 
dokumentacije potrebne za dobivanje dozvole privreme-
nog boravka. Ukoliko se broj dolaznih studenata poveća 
s uvođenjem Erasmus programa, jedna ili dvije osobe u 
uredu za međunarodne odnose, koliko ih zapošljavaju sva 
sveučilišta osim u Zagrebu i Osijeku, neće biti dovoljne za 
obavljanje tolike količine posla. 

Međunarodni studenti koji žele doći u Hrvatsku na slične 
zapreke nailaze i po pitanju zdravstvenog osiguranja. 
Zakonom je određeno da smiju imati isključivo državno 
zdravstveno osiguranje, što znači da su police privatnih 
osiguranja zakonski neprihvatljive. 

Treća vanjska prepreka mobilnosti tiče se hrvatskih 
studenata koji automatski gube sva eventualna prava na 
stipendiju za studiranje u Hrvatskoj ukoliko im se odobri 
državna potpora za studij u inozemstvu. Čini se kako je 
takva diskriminacijska praksa posljedica administrativnih 
propisa kojima je određeno da je državna stipendija 
isključiva te se obavezno ukida po primitku sredstava iz 
drugih izvora (čak i ako je drugi izvor također državni). 

Sveučilišta ne mogu sama ukloniti navedene zapreke, 
stoga bi trebala vršiti pritisak na Vladu da riješi ta 
pitanja s obzirom da im je u interesu poboljšati uvjete za 
mobilnost te ukloniti administrativne prepreke s kojima 
su suočena. 
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4.4. unutarnje prepreke mobilnosti
Nedostatak smještaja je stvarna, materijalna zapreka koja 
utječe na administrativne kapacitete sveučilišta za pro- 
 

4.5. Preporuke 
Integracija studentskih službi.  � Uredima za među-
narodnu suradnju potrebna je dodatna podrška 
drugih sveučilišnih službi, primjerice info pulta 
za studente, ureda za pitanja smještaja, ureda na 
razini fakulteta itd. 
Uključivanje studentskih organizacija u programe  �
mobilnosti. Razvijanje suradnje i sustava podrške 
sa studentskim organizacijama u svrhu pružanja 
usluga dolaznim studentima. Poticanje stu-
dentskih organizacija na članstvo u Erasmusovoj 
studentskoj mreži (ESN).
Razvijanje internetske pristupačnosti. �  Internetske 
stranice sveučilišta trebale bi se redovitije 
ažurirati te pružati više informacija na engleskom 
jeziku (a po mogućnosti i na drugim stranim 
jezicima - njemačkom u sjevernom i talijanskom u 
južnom dijelu Hrvatske). 
Stvaranje mreža i uspostavljanje jasnih procedura  �
vezanih uz mobilnost unutar sveučilišta i relevan-
tnih institucija te s vanjskim kontaktima. Od oso-
bitog je značaja uspostavljanje službenih puteva 
komunikacije sa studentskim organizacijama, 
organizacijama koje nude smještaj za studente 
i osoblje te lokalnom policijskom upravom koja 
izdaje boravišne dozvole. 
Dozvole za boravak stranaca u Hrvatskoj i zdrav- �
stveno osiguranje za međunarodne studente. 
Otvaranje dijaloga s MZOŠ-em i Vladom o 
uvjetima boravka inozemnog akademskog osoblja 
i studenata na radu i/ili studiju u Hrvatskoj. 
Prenosivost potpora i stipendija.  � Sveučilišta 
moraju lobirati da MZOŠ prilagodi svoje admini-
strativne uvjete za stipendije i potpore tako da se 
isti mogu prenositi diljem Europe. 
Smještaj za osoblje i studente iz inozemstva.  � Dola-
znim studentima i osoblju biti će potrebna pomoć 
u pronalaženju smještaja - bilo u studentskim 
domovima ili u privatnom smještaju u dogovoru 
sa sveučilištem (po pristupačnim cijenama ispod 
tržišne vrijednosti). Sveučilišta moraju izraditi 
plan kako razviti jednu ili obje varijante. 
Stručna izobrazba.  � Sveučilišta će morati ulagati 
u dodatnu izobrazbu administrativnog osoblja, 
posebno u smislu jezičnih vještina i vještina rada 
na računalu. 

vedbu Erasmusa. Sva su je sveučilišta navela kao ozbiljnu 
prepreku za dolazne studente, a predstavlja i problem 
za privatne institucije visokog obrazovanja. Problem 
je čak ozbiljniji u slučaju studenata s invaliditetom. S 
obzirom da bilateralni ugovori s inozemnim sveučilištima 
obično podrazumijevaju jednake uvjete na obje institucije 
potpisnice, uspostavljanje će takve suradnje biti teško 
ukoliko hrvatska sveučilišta ne budu mogla garantirati 
smještaj za sve dolazne studente kao što to čine partner-
ske institucije u inozemstvu. Dodatni prostor za smještaj 
studenata može se pronaći u dogovoru s vlasnicima 
privatnog smještaja, što neka sveučilišta već prakticiraju. 
No, čini se kako će za iznalaženje dugotrajnog rješenja 
ovog problema biti potreban angažman Vlade i MZOŠ-a 
budući da uključuje nadogradnju postojećih studentskih 
domova na svim sveučilištima. 

Konačno, važan preduvjet administriranju obrazovnog 
programa Erasmus je znanje stranih jezika svih zaposle-
nika. No, kao što je jedan od predstavnika u razgovoru 
istaknuo, provedba jednog programa mobilnosti iziskuje 
šire saznanje o stvarnom broju zaposlenika koji će izravno 
ili neizravno biti uključeni u taj proces. Naime, tečno vla-
danje engleskim jezikom ne očekuje se samo od admini-
strativnog osoblja unutar ureda za međunarodnu suradnju 
nego i od zaposlenih u raznim studenskim uredima te 
svim ostalim uredima kojima se studenti koriste. S ovim 
problemom usko je povezano i pitanje susretljivosti, što 
je navedeno kao slaba točka određenih ureda koji rade sa 
studentima. Moguće rješenje ovog problema su tečajevi 
stručne izobrazbe.

5. Procjena akademskih kapaciteta za mobilnost

5.1. Akademski programi na stranim jezicima
Kao zajedničke svim sveučilištima ističu se dvije ključne 
ograničavajuće okolnosti koje se odnose na mobilnost 
dolaznih studenata: već spomenuti nedostatak ili nepo-
stojanje kapaciteta za dolazne strane studente u student-
skim domovima  i nepostojanje kolegija ili akademskih 
programa na engleskom i drugim stranim jezicima. 

Vezano uz održavanje nastave na stranim jezicima, podaci 
dobiveni od institucija koje su sudjelovale u projektu 
„MOBIL” ukazuju na potrebu za evidencijom članova 
osoblja koji su sposobni i voljni podučavati na engleskom 
ili nekom drugom stranom jeziku. Jedna predstavnica 
sveučilišta koja je sudjelovala u razgovoru za potrebe 
ovog izvješća izjavila je kako je teško procijeniti u kojoj su 
mjeri nastavnici voljni ili sposobni podučavati na nekom 
stranom jeziku. Ona je stekla dojam da su mlađi nastavnici 
skloniji podučavanju na stranom jeziku naspram svojih 
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starijih kolega i da bi bilo lakše organizirati predavanja 
na stranim jezicima u sklopu kolegija novijeg datuma. 
Zaposlenima pri njezinoj instituciji su ponuđeni tečajevi 
engleskog jezika, no činilo se kako neki članovi osoblja 
nevoljko gledaju na učenje engleskog od svojih kolega. 
Stoga bi, u slučaju kada institucija nudi profesionalnu 
izobrazbu svojem osoblju u obliku jezične poduke, za taj 
posao bilo preporučljivo angažirati stručnjake koji svojim 
radom nisu vezani uz istu visokoobrazovnu instituciju. U 
svom je Akcijskom planu Sveučilište u Zagrebu prepoznalo 
potrebu da se akademsko osoblje potakne na uključivanje 
u aktivnosti vezane uz mobilnost te je postavilo cilj 
uključivanja dotičnih aktivnosti (poput podučavanja na 
stranim jezicima ili rada kao ECTS koordinator) u kriterije 
napredovanja zaposlenih do kraja 2007. godine.

Sveučilište u Zagrebu je jedino sveučilište koje nudi jedan 
cjelovit studijski program na engleskom jeziku - pri Medi-
cinskom fakultetu (http://mse.mef.hr/) te kombinaciju 
kolegija na engleskom jeziku na preddiplomskoj razini 
pri Ekonomskom fakultetu (Economics and Business 
International Programme, http://www.efzg.hr/default.
aspx?id=6121). Osim ovih, neki se diplomski i doktorski  
programi djelomično provode na engleskom, dok neke 
akademske sastavnice također pripremaju module i 
kolegije na engleskom jeziku. Akcijski plan Sveučilišta za 
akademsku godinu 2008./2009. kao cilj navodi pokreta-
nje najmanje tri potpuna studijska programa na engle-
skom jeziku, s time da bi studenti mogli birati između 
hrvatskog ili engleskog jezika, a svaka će sastavnica biti 
u mogućnosti ponuditi kombinaciju kolegija u vrijednosti 
do 30 ECTS bodova (vrijednost koja odgovara jednom 
odslušanom semestru kolegija). Akcijski plan se također 
odnosi na još jedan element koji treba razmotriti u kon-
tekstu mobilnosti: izmjene sveučilišnog pravilnika koje bi 
omogućile da se kvalifikacijski radovi (diplomski radovi, 
magistarske i doktorske disertacije) mogu pisati na 
engleskom ili nekom drugom stranom jeziku te i stvaranje 
propisa za dodjelu dvojnih doktorata. Odjel za ekonomiju 
„Dr. Mijo Mirković”  pri novoosnovanom Sveučilištu Jurja 
Dobrile u Puli trenutno nudi 12 kolegija na engleskom je-
ziku. S obzirom na prethodno izložene aktivnosti njegova 
Međunarodnog ureda u privlačenju stranih studenata, 
takva su kretanja pokazatelj ozbiljnosti kojom najmlađe 
hrvatsko sveučilište pristupa međunarodnoj suradnji.

Ponuda kolegija i programa na engleskom ili nekom 
drugom stranom jeziku ključan je preduvjet za dolazne 
studente. Daljnji preduvjet vezan uz jezike jest omoguća-
vanje poduke hrvatskog jezika strancima. Takva poduka je 
dostupna na tri sveučilišta koja su sudjelovala u istraživa-
nju: Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, Sveučilištu u Dubrov-

niku (ljetni tečajevi) i Sveučilištu u Zadru. Sveučilište u 
Zagrebu organizira ljetnu školu jednomjesečnog programa 
hrvatskog jezika i kulture u suradnji s Hrvatskom maticom 
iseljenika.

5.2. Duljina kolegija i pitanje dopusnice
Omogućavanje jednosemestralnih kolegija predstavlja 
još jedan akademski preduvjet za dolazne studente, a to 
je, nakon reforme akademskih programa 2005. godine 
u skladu s bolonjskim smjernicama, sada već uhodana 
praksa na hrvatskim visookoobrazovnim institucijama. 
Svaki kolegij vrijedi određen broj ECTS bodova, što 
pomaže dolaznim studentima pri priznavanju odslušanih 
kolegija po povratku na matično sveučilište. Ponavljamo, 
ECTS bodovi su dodijeljeni svim kolegijima i programima 
koji su u 2005. godine dobili dopusnicu od Nacionalnog 
vijeća za visoko obrazovanje. 

Pitanje dopusnice (akreditacije) je od ključne važnosti 
studentima koji sudjeluju u programima mobilnosti, jer je 
ona dokaz kvalitete odslušanih kolegija. Po ovom pitanju 
određene sastavnice Sveučilišta u Dubrovniku, Sveuči-
lišta u Zadru, Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta J.J. Stro-
ssmayera u Osijeku mogu omogućiti dodatne dokaze o 
kvaliteti svojih usluga potencijalnim studentima jer imaju 
ISO certifikate. Vanjska procjena Sveučilišta u Zagrebu 
izvršena je putem Academiae Europae,11 Salzburškog 
seminara,12 CRE i EUA13 izvješća o samoprocjeni.

5.3.  Priznavanje razdoblja provedenog na studiju u 
inozemstvu
U pogledu ECTS-a moraju se uspostaviti jasni postupci 
kako bi se stečeni bodovi priznali na matičnom sveu-
čilištu. Iako većina sveučilišta koja sudjeluju u ovom 
istraživanju nije navela probleme u svojim dosadašnjim 
iskustvima s priznavanjem razdoblja provedenog na 
studiju u inozemstvu, spomenuti su neki slučajevi kada se 
to ipak dogodilo. Sveučilište u Zadru je usvojilo rezoluciju 
o priznavanju ECTS bodova i predmeta, koja se bavi 
ovakvim pitanjima.

Prema Akcijskom planu Sveučilišta u Zagrebu, interna 
anketa provedena unutar sveučilišta pokazala je da vrlo 
malo fakulteta ima iskustva sa studentima koji su proveli 
određeno razdoblje na studiju u inozemstvu i koji su 
položili ispite na drugim akademskim institucijama. Plan 

11  Više informacija dostupno je na stranici http://www.academia-europea.
com/.

12  Više informacija dostupno je na stranici http://www.salzburgseminar.
org/2008/index.cfm.

13  Više informacija dostupno je na stranici http://www.salzburgseminar.
org/2008/index.cfm.
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određuje uspostavljanje sveučilišnog povjerenstva i pred-
sjednika povjerenstva za ECTS, uključujući i mrežu ECTS 
koordinatora na razini sastavnica koji će biti odgovorni za 
priznavanje razdoblja studija provedenih u inozemstvu. 
Takvu bi mrežu trebalo uspostaviti do akademske godine 
2007./2008.

5.4. Druge akademske prepreke mobilnosti
Jedan bitan aspekt za mobilnost koji predstavlja prepreku 
na široj europskoj razini jest činjenica da ne postoji 
rasprostranjen dogovor ili europski standard o temeljnom 
nastavnom planu unutar različitih akademskih disciplina. 
Takvi standardi na razini cijele Europe bi olakšali prijelaz 
studenata iz jedne institucije u drugu i umanjili probleme 
vezane uz priznavanje razdoblja studija provedenog u 
inozemstvu. Uz to je vezano i ujednačavanje, na europskoj 
razini, glavnih kompetencija koje studenti stječu kroz 
sveučilišne programe. Koordinacija pitanja ključnih 
kompetencija i temeljnoga nastavnog plana otklonila bi 
neke prepreke europskoj mobilnosti.

Na kraju, postoji pitanje interesa studenata i osoblja za 
sudjelovanjem u programima mobilnosti. Kao turistička 
destinacija, Hrvatska može biti atraktivna za dolazne 
studente. Međutim, institucije visokog obrazovanja će 
ipak morati razviti strategije kako privući studente da 
odaberu baš njihovu instituciju i omogućiti im informacije 
o kvaliteti studijskih programa. To se može učiniti putem 
prezentacija na internetskim stranicama, informativnih 
brošura te putem sudjelovanja studenata u programima 
mobilnosti u drugim državama.

Cjelokupan dojam koji se stekao kroz odgovore dane u 
anketi jest taj da među hrvatskim studentima postoji op-
ćenit interes za sudjelovanjem u programima mobilnosti, 
a bitan aspekt njihove želje za studiranjem u inozemstvu 
leži u činjenici da je za to omogućena financijska potpora. 
Sveučilište u Zagrebu navodi kako studenti Filozofskog 
i Ekonomskog fakulteta pokazuju najviše interesa za 
mogućnost studiranja izvan države, ali bi bilo poželjno 
da se razina studentskog interesa za mobilnost podigne 
na cijelom Sveučilištu. Kako bi se to postiglo, sveučilišta 
bi morala pružiti brojnije i kvalitetnije informacije o mo-
gućnostima mobilnosti, kao i informacije o studentskom 
životu u inozemstvu. Istraživanje provedeno na uzorku od 
382 studenta Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu 
(Dragun i Relja, 2006.) pokazalo je da studenti nisu dobro 
informirani o programima mobilnosti i mogućnostima 
financiranja. Na pitanje koliko znaju o programima 
mobilnosti kao što su Youth, Socrates, Leonardo da Vinci, 
Marie Curie, European Voluntary Service, Tempus, Eras-
mus i CEEPUS, na ljestvici od 1 do 5 (gdje je 1 označavalo 

‘nisam upoznat s tim programom’, a 5 ‘znam mnogo o tom 
programu’), znatna većina studenata izjavila je kako nisu 
upoznati s tim programima (85-91%).

5.5. Preporuke
Procjena kapaciteta potrebnih za podučavanje  �
na stranim jezicima i omogućavanje jezične i 
interkulturalne edukacije. Sveučilišta bi svom 
cjelokupnom akademskom i administrativnom 
osoblju trebala omogućiti jezičnu poduku te 
organizirati interkulturalnu edukaciju za osoblje 
koje će izravno raditi na primitku stranih studena-
ta i osoblja.
Razvoj kolegija na engleskom jeziku.  � Nepostojanje 
kolegija koji se predaju na engleskom ili drugim 
svjetskim jezicima ključna je prepreka širenju 
mobilnosti i mora biti prioritet za sva sveučilišta. 
Uskladiti pravilnike pojedinih sveučilišta kako bi  �
se omogućilo podučavanje i studiranje na stranim 
jezicima. Ovo uključuje pisane radove studenata i 
propisane uvjete za stjecanje diplome. 
Na sveučilištima omogućiti kolegije „Hrvatski jezik  �
za strane studente“.
Pružati informacije o programima mobilnosti.  �
Na primjer organiziranjem „Dana otvorenih 
vrata” u sklopu ureda koji se bave mobilnošću, 
pokretanjem rubrike „Čestih pitanja i odgovora” o 
mobilnosti na internetskim stranicama sveučilišta 
te na oglasnim pločama odsjeka.

 
Zaključak: razvoj kulture akademske mobilnosti 

Ovo je izvješće pokušalo utvrditi trenutno stanje stvari 
u pogledu mobilnosti na hrvatskim sveučilištima, i to s 
obzirom na postojeće aktivnosti  vezane uz mobilnost i 
s obzirom na financijske, administrativne, akademske i 
institucionalne kapacitete za uvođenje programa Erasmus 
Europske unije, koje je u Hrvatskoj predviđeno za akadem-
sku godinu 2009./2010.

Utvrđeno je nekoliko bitnih prepreka koje je potrebno 
savladati kako bi Erasmus program u Hrvatskoj bio 
uspješan. Prije svega, gotovo su sve inicijative u području 
mobilnosti na razini sveučilišta koncentrirane u uredima za 
međunarodnu suradnju, bez dovoljno podrške i integracije 
s ostalim sveučilišnim službama. Zadaće ureda za među-
narodnu suradnju su preširoke i čini se kako su oni već 
preopterećeni količinom posla. Stoga bilo kakvo povećanje 
broja aktivnosti vezanih uz mobilnost iziskuje da sveuči-
lišta iznova razmotre organizacijski model osoblja i da u 
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planove uračunaju mogućnost širenja tog modela. Pokazalo 
se da su financijski aspekti toga razvoja još uvijek nejasni, 
jer MZOŠ ne šalje jasne signale, a sveučilišta ne poduzimaju 
inicijativu za financiranjem djelatnosti vezanih uz širenje 
mobilnosti iz vlastitih sredstava. 

Nadalje, izvješće je pokazalo da se sveučilišta mogu podi-
jeliti u dvije skupine: nova, manja sveučilišta i ona starija 
i veća, što utječe na kapacitete upravljanja informacijama. 
Treba unaprijediti kapacitete za prikupljanje i upravljanje 
podacima i ojačati informacijske kanale, pogotovo na 
većim, decentraliziranim sveučilištima. Ustanovljeno je 
kako Sveučilište u Zagrebu predstavlja određenu iznimku 
utoliko što je na razini sveučilišne uprave pokazalo jasnu 
predanost i osviještenost ne samo u smislu važnosti koju 
mobilnost ima već i u smislu konkretnijih izazova i koraka 
koji se moraju poduzeti kako bi se mobilnost povećala. U 
skupini koju čine veća sveučilišta čini se kako povećanje 
mobilnosti dobro napreduje na Sveučilištu u Rijeci, dok sva 
nova, manja sveučilišta pokazuju znakove živosti i trebala 
bi moći s lakoćom poboljšati svoje rezultate mobilnosti na-
kon što prošire ponudu svojih kolegija na stranim jezicima, 
posebice zbog atraktivnih lokacija na kojima se nalaze.

Sva sveučilišta imaju nedovoljne smještajne kapacitete 
za dolazno osoblje i studente, i s tom se zaprekom treba 
suočiti u bliskoj budućnosti - vjerojatno širenjem prostora 
studentskih domova kao i organiziranjem privatnoga 
smještaja u suradnji sa sveučilištem. Ostale vanjske 
prepreke koje su primijećene tiču se kompliciranih i 
diskriminacijskih praksi, uglavnom u odnosu na dolazne 
studente (dozvole boravka, zdravstveno osiguranje, 
školarine), ali također i prema domaćim studentima 
(neprenosivost financijskih potpora). Ovi problemi iziskuju 
lobiranje sveučilišta kod mjerodavnih vladinih tijela kako bi 
se ta ograničenja uklonila.

U pogledu akademskih kapaciteta, u ovom je trenutku 
još uvijek nejasno koliki je broj nastavničkog osoblja 
sposoban i voljan predavati na engleskom ili nekom 
drugom stranom jeziku. Mali izbor postojećih programa i 
kolegija na stranim jezicima vjerojatno predstavlja najveće 
ograničenje kapaciteta hrvatskih sveučilišta. Da bi došlo 
do ikakvog stvarnog povećanja mobilnosti, tu zapreku 
treba hitno početi uklanjati i prioritizirati. S pozitivne 
strane, bolonjska je reforma donijela reviziju kolegija i 
programa koji se nalaze u ponudi sveučilišta. Kao dio ove 
reforme nastavnoga plana, jednosemestralni su kolegiji 
postali uobičajen standard na hrvatskim sveučilištima, što 
bi trebalo pospješiti mobilnost.
Što se tiče odlazne mobilnosti, postoje dvije vrste ograni-
čenja. S jedne strane, među studentima ne postoji dovoljno 

informacija o postojećim mogućnostima, niti dovoljno 
informacija koje se tiču velikih dobrobiti međunarodne 
mobilnosti. S druge pak strane, sveučilišta predviđaju da 
će zbog razlike u životnom standardu hrvatskim studentima 
studiranje u inozemstvu predstavljati problem, osim ako im 
se ne omogući dodatna financijska potpora. Stoga predlažu 
da se Erasmus stipendije dodijele manjem broju studenata 
u većem iznosu, radije nego većem broju studenata u 
manjem iznosu. Sveučilišta se također slažu da bi stipendi-
je trebale sadržavati socijalno osjetljivu dimenziju.

Na kraju, nakon pregleda pojedinih aspekata ove procjene, 
šira perspektiva dolazi u prvi plan. Ključan aspekt uvođenja 
programa Erasmus u Hrvatskoj bit će razvitak kulture 
akademske mobilnosti. Kao i u slučaju mnogih europskih 
zemalja tijekom 17. i 18. stoljeća, postojala je relativno 
visoka akademska mobilnost diljem Europe, no isključivo 
za odabranu manjinu. Kasnije u 20. stoljeću došlo je do 
nezapamćenog širenja institucija visokog obrazovanja 
i brojnosti studenata, no to širenje nije proporcionalno 
povećalo razinu međunarodne mobilnosti. Na europskoj 
je razini jedan od prioriteta Bolonjskog procesa povećanje 
razine mobilnosti, budući da je ustanovljeno kako mobil-
nost pridonosi konkurentnosti, kao i povećanju kvalitete 
nastave i istraživačkoga rada.

Hrvatska se priključila europskoj inicijativi zajedničkog 
stvaranja Europskog prostora visokog obrazovanja, no to je 
učinila iz položaja u kojem praktički ne postoji akademska 
mobilnost unutar države niti na međunarodnoj razini. 
Uistinu, izgleda kako se povijest akademske mobilnosti 
u Hrvatskoj svodi na individualne slučajeve nekolicine 
sretnih pojedinaca, a ne na institucionalnu odliku sveuči-
lišnog života. Ipak, kroz europsku integraciju i rezultirajuće 
otvaranje mogućnosti mobilnosti za osoblje i studente u 
visokom obrazovanju (što uključuje i skorašnje pokretanje 
programa Erasmus), Hrvatska ima potencijala pretvoriti 
mobilnost u sastavnu odliku sveučilišnog života. 

Ovo se izvješće usredotočilo na mnoge praktične aspekte 
koji predstavljaju prednosti i ograničenja za povećanje 
mobilnosti. Potrebno je naglasiti kako je istodoban 
razvoj kulture mobilnosti jednako važan. Sveučilišta bi se 
uspješnim pojedincima, skupinama i projektima koji su bili 
dio međunarodne mobilnosti trebala služiti kao dobrim 
primjerom za podizanje svijesti sveučilišne zajednice o 
širokim i vrijednim prednostima međunarodnog iskustva 
- od kojih je vjerojatno najvažnije unaprjeđenje izvođenja 
akademske nastave i istraživačkoga rada na hrvatskim 
sveučilištima. Cilj bi, dugoročno gledano, trebao biti razvoj 
kulture sveučilišta unutar koje akademska mobilnost 
predstavlja pravilo radije nego iznimku.
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9.

THOMAS FArnELL
Voditelj programa / Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatska 

Samoprocjena kapaciteta hrvatskih sveučilišta za 
sudjelovanje u Erasmusu i njihovi akcijski planovi za 
ulazak u Erasmus

Uvod

U sklopu aktivnosti unutar projekta MOBIL, od 20. do 
21. veljače 2008. godine na Sveučilištu u Rijeci održan 
je stručni seminar pod nazivom „Povećanje mobilnosti 
hrvatske akademske zajednice: platforma za ulazak 
hrvatskih sveučilišta u program Erasmus” (Enhancing 
Academic Mobility in Croatia: Platform for the Entry 
of Croatian Universities into Erasmus) u organizaciji 
Instituta za razvoj obrazovanja.

Cilj seminara bio je izrada nacrta akcijskih planova za 
ulazak hrvatskih sveučilišta u Erasmus. ‘Akcijski plan’ je u 
ovom kontekstu definiran kao dokument koji sadrži: 

popis izazova s kojima je suočeno svako sveučilište  �
prilikom ulaska u Erasmus, na temelju njihovih 
trenutnih kapaciteta i prioriteta,
popis mjera/koraka koje svako sveučilište treba  �
poduzeti kako bi uspješno započelo provedbu progra-
ma Erasmus.

Na seminaru je sudjelovalo 25 sudionika, uključujući 
predstavnike svih hrvatskih sveučilišta (prorektore i/ili 
voditelje službi za međunarodne odnose) te predstavnike 

institucija koje su članovi konzorcija projekta MOBIL.1 
Na seminaru su predstavnicima hrvatskih sveučilišta 
predstavljene informacije potrebne za izradu nacrta 
akcijskih planova. Stoga su se prve tri tematske cjeline 
seminara odnosile na sljedeće:

Erasmus i njegova provedba: �  dijelovi seminara su se 
dotakli svih osnovnih detalja koji se tiču programa 
Erasmus, uključujući preduvjete za njegovu provedbu 
i način na koji se njime upravlja u praksi na sveuči-
lišnoj razini (uključujući primjere postojećih modela 
provedbe Erasmusa u Sloveniji i Švedskoj).

Trenutni kapaciteti ulaska hrvatskih sveučilišta u  �
Erasmus: prije svega je izvršena vanjska procjena 
kapaciteta hrvatskih sveučilišta za sudjelovanje u 
Erasmusu (prezentacija rezultata istraživanja koje je 
proveo Institut za društvena istraživanja). Zatim je 
svako sveučilište sastavilo samoprocjenu spremnosti 

1  Cjelovit popis sudionika seminara te njegov dnevni red i bilješke dostupni su 
na službenim stranicama projekta MOBIL: www.iro.hr/mobil (rubrika: Project 
Seminar - Croatia).
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SAMOPrOCJEnA kAPACiTETA HrVATSkiH SVEučiLiŠTA ZA SuDJELOVAnJE u ErASMuSu i nJiHOVi AkCiJSki PLAnOVi ZA uLAZAk u ErASMuS

za ulazak u Erasmus kroz SWOT2 analizu ulaska Hrvat-
ske u Erasmus te kroz radionicu o očekivanjima koja 
hrvatska sveučilišta imaju od sudjelovanja u Erasmusu.

Planovi i pripreme za ulazak u Erasmus:  � održane su 
prezentacije planova, ciljeva i priprema za ulazak u 
Erasmus hrvatske Vlade te prezentacije priprema koje 
je već provelo Sveučilište u Zagrebu.

Nakon gore navedenih tematskih cjelina posljednji je ko-
rak bio posvećen preciznijoj definiciji mjera koje će svako 
sveučilište trebati poduzeti kako bi započelo provedbu 
Erasmusa i uspješno sudjelovalo u tom programu. Stoga je 
posljednju cjelinu seminara obilježila radionica:

Izrada nacrta akcijskih planova za sudjelovanje u Era- �
smusu za svako sveučilište: svako hrvatsko sveučilište 
trebalo je sastaviti detaljnu samoprocjenu trenutnih 
kapaciteta, potreba i područja koje smatra problema-
tičnima za ulazak u Erasmus, a zatim definirati mjere 
koje se trebaju poduzeti (ili su već poduzete) kako bi 
započela provedba programa Erasmus.

Tijekom radionice predstavnicima svakog sveučilišta 
pomagali su članovi Stručnog tima projekta MOBIL.3 
Predstavnicima sveučilišta podijeljeni su upitnici koji 
opisuju preporučene kapacitete potrebne da bi sveučilište 
sudjelovalo u Erasmusu, a koji se tiču institucionalnih, 
administrativnih, akademskih i financijskih kapaciteta. 
Metoda koja je korištena na ovoj radionici bila je “metoda 
provjere popisa” (check-list method), koja je unutar 
svake od gore spomenutih kategorija omogućila da 
sveučilište koje ispuni upitnik:

potvrdi u kojoj mjeri ispunjava kapacitete nužne za  �
ulazak u Erasmus,
definira postupke koje mora poduzeti kako bi se  �
postigli traženi kapaciteti (ili opiše postupke koji su 
već poduzeti),
odredi tijela odgovorna za koordinaciju/provedbu  �
potrebnih mjera,
odredi približne vremenske rokove za poduzimanje  �
potrebnih mjera,
sastavi ukupnu samoprocjenu spremnosti ulaska  �
sveučilišta u Erasmus.

2   SWOT analiza je sredstvo koje se koristi u procesu strateškog planiranja za 
procjenu Snaga (Strengths), Slabosti (Weaknesses), Prilika (Opportunities) i 
Prijetnji (Threats) koje uključuje neki projekt. Ona uključuje određivanje cilja 
koji se želi postići projektom te prepoznavanje unutarnjih i vanjskih čimbenika 
koji mogu pogodovati ili ne pogodovati postizanju dotičnog cilja. Rezultati 
SWOT analize ovoga seminara mogu se pronaći u Prilogu I ove publikacije.

3  Stručni tim je bio sastavljen od hrvatskih i međunarodnih stručnjaka sa 
sveučilišta, iz državnih agencija te po jednog ministarstva, instituta za 
istraživanje i nevladine udruge. Popis članova Stručnoga tima i njihovi životopisi 
dostupni su u Prilogu III ove publikacije.

Rezultat ovog procesa jest izrada akcijskog plana za svako 
sveučilište, odnosno referentnog dokumenta koji će 
sveučilišnoj upravi, administrativnom osoblju, akadem-
skom osoblju i studentima služiti kao smjernica pomoću 
koje mogu pratiti napredak svog sveučilišta pri procesu 
ulaska u program Erasmus.

Ipak, važno je naglasiti da su ovi strateški planovi tek 
prijedlozi i ne predstavljaju „obvezujuće dokumente“ za 
svako pojedino sveučilište. Oni predstavljaju temelj za 
rasprave o Erasmusu između uprave sveučilišta i uprave 
pojedinih fakulteta/odsjeka, administrativnog osoblja, 
akademskog osoblja te (što je vrlo bitno) samih studenata 
pojedinih fakulteta/odsjeka. S obzirom na to, akcijski pla-
novi mogu otvoriti put prema razvoju detaljnijih planova 
za povećanje mobilnosti na svakom sveučilištu u skladu s 
potrebama i kapacitetima sveučilišta.

U nastavku ovog poglavlja donosimo samoprocjenu 
svakog sveučilišta o kapacitetima za ulazak u Erasmus.
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9.1.
PrOF. Dr. SC. VJEkOSLAV DAMić
Prorektor za međunarodnu suradnju

Sveučilište u Dubrovniku

razlozi za sudjelovanje u programu Erasmus  

1. Očekivana dobrobit od sudjelovanja u Erasmusu Poboljšati međunarodni profil Sveučilišta u Dubrovniku kroz Erasmus �
Osigurati uistinu međunarodan karakter Sveučilišta u Dubrovniku (pomoću  �
stranih studenata i predavača)
Omogućiti hrvatskim studentima međunarodno iskustvo i međunarodno  �
obrazovanje

2. Tri prioritetne aktivnosti za sveučilište u sklopu Erasmusa Studentska mobilnost1. 
Mobilnost akademskog osoblja (dijeli prvo mjesto sa studentskom 2. 
mobilnošću)
Multilateralni projekti3. 

3. Do koje mjere se Erasmus uklapa u
   trenutne prioritete sveučilišta 

Erasmus je na vrhu liste prioriteta Sveučilišta u Dubrovniku.

Iako na Sveučilištu postoje i mnogi drugi prioriteti, ulazak u Erasmus može 
poslužiti učinkovitijem pristupanju drugim prioritetima.

Perspektiva sudjelovanja u Erasmusu

1. Očekivana godina ulaska u Erasmus 2010.

2. Države koje će biti uključene u odlaznu/dolaznu mobilnost sveučilišta u 
sklopu Erasmusa

Odlazna i dolazna mobilnost:
Italija1. 
Engleska2. 
Njemačka3. 

3. Strani jezik/jezici na kojima će se održavati nastava pojedinih akademskih 
programa/kolegija za dolazne studente

Engleski1. 
Talijanski2. 

4. Fakulteti ili odsjeci sveučilišta najpogodniji za odlaznu i dolaznu mobilnost 
u sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Restauracija1. 

Dolazna mobilnost:
Turizam1. 

5. Akademska područja ili akademske discipline/ programi najpogodniji za 
odlaznu i dolaznu mobilnost unutar Erasmusa

Odlazna i dolazna mobilnost:
Društvene znanosti1. 
Akvakultura2. 
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6. Procjena broja osoba koje će sudjelovati u programima dolazne i odlazne 
mobilnosti na sveučilištu 

Odlazni studenti: 5*
Odlazno osoblje: 2*

Dolazni studenti: 10*
Dolazno osoblje: 5*

* U prvoj godini sudjelovanja u Erasmusu

A  INSTITUCIONALNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 POTPORA UPRAVNIH STRUKTURA: 
sveučilišna uprava (rektor, prorek-
tori) podržava ulazak institucije u 
Erasmus.

•
Rektor i svi prorektori podupiru ulazak u Erasmus.

2 STRATEŠKI KAPACITETI: Mobilnost i 
međunarodni odnosi su uključeni 
kao prioriteti u strateške dokumente 
sveučilišta.

•
Mobilnost i međunarodni odnosi su prioriteti, ali 
još nisu uključeni u pisane strateške dokumente.
Zadatak: sastaviti nacrt sveučilišnog doku-
menta koji će mobilnost i međunarodnu suradnju 
uključiti u listu prioriteta.

Rektor 3./2009.

3 IZJAVA O ERASMUS USMJERENJU 
(ERASMUS POLICY STATEMENT): 
sveučilište je u procesu izrade ili 
je već izradilo Izjavu o Erasmus 
usmjerenju (preduvjet za dodjelu 
Erasmus sveučilišne povelje - Eras-
mus University Charter).

•

Zadatak: sastaviti nacrt Izjave o Erasmus 
usmjerenju (Erasmus Policy Statement).

Rektor 10./2009.

4 ORGANIZACIJSKI KAPACITETI: 
sveučilište ima odgovarajuće orga-
nizacijske strukture za upravljanje 
mobilnošću i međunarodnim odno-
sima (prorektor za međunarodne 
odnose; Ured za međunarodne 
odnose itd.).

•

Sveučilište u Dubrovniku (u daljnjem tekstu: 
UNIDU) ima i prorektora i Ured za međunarodnu 
suradnju.

5 BILATERALNI SPORAZUMI: sveučilište 
je uspostavilo institucionalnu 
suradnju s europskim sveučilištima 
u obliku bilateralnih sporazuma.

• UNIDU ima oko 15 bilateralnih sporazuma. Tre-
nutno nema potrebe za povećanjem tog broja.

6 DOSADAŠNJA MEĐUNARODNA 
SURADNJA: sveučilište ima us-
postavljenu institucionalnu suradnju 
s europskim sveučilištima kroz:

•
Međunarodni odnosi su trenutno na 
zadovoljavajućoj razini.

 Programe razmjene •
 Programe združenih studija

 •
UNIDU i talijansko učilište Palozzo Spinelli 
uspostavili su program združenog studija. Svi 
studenti restauracije provedu godinu dana studija 
u Italiji. 

 Članstvo u obrazovnim 
mrežama ili profesionalnim 
organizacijama (EAIE, EUA) •

UNIDU je član Podunavske rektorske konferencije.

 Ostale vrste suradnje
 

Samoprocjena trenutnih kapaciteta za sudjelovanje u Erasmusu i strategija za ulazak u Erasmus
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7 RAD S FAKULTETIMA/ ODSJECIMA: 
sveučilište ima razrađen plan 
kako organizirati administriranje 
Erasmusa između središnje ad-
ministracije i pojedinih fakulteta/
odsjeka (za potpisivanje bilateralnih 
sporazuma itd.).

•

Kao integrirano sveučilište, UNIDU ima dobru 
koordinaciju svojih odjela.

8 INFORMATIVNI MATERIJALI: 
sveučilište raspolaže materijalima 
za informiranje dolaznih studenata 
(internetske stranice i tiskani ma-
terijali).

•
UNIDU je izdalo informativne materijale na 
hrvatskom jeziku.
Zadatak: spomenute informativne materijale 
prevesti na engleski jezik.

Prorektor za 
međunarodne 
odnose, Služba 
za marketing i 
izdavaštvo

3./2009.

PRIORITET 1: Strateški kapaciteti
PRIORITET 2: Izjava o Erasmus usmjerenju (Erasmus Policy Statement)
PRIORITET 3:  --

B  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
SVEUČILIŠTA: sveučilište je imenovalo 
institucionalnog koordinatora za Er-
asmus (kontakt osobu za Nacionalnu 
agenciju na razini sveučilišta).

•
Zadatak: imenovati institucionalnog koordi-
natora za Erasmus (vjerojatno unutar Službe za 
međunarodnu suradnju).

Prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

9./2008.

2  KVALIFICIRANO OSOBLJE: planirani 
Ured za Erasmus okuplja kvalificirano 
osoblje za administriranje programa 
(jezične vještine, prethodno osposo-
bljavanje, financijsko upravljanje itd.).

•
Osoblje UNIDU-a je u potpunosti kvalificirano 
u smislu vladanja stranim jezicima i vještina 
financijskog upravljanja. Ipak, još uvijek nije 
odlučeno koja će od ovih osoba raditi na provedbi 
programa Erasmus.

3 BROJ OSOBLJA: planirani Ured za 
Erasmus ima dovoljan broj osoblja za 
administriranje Erasmusa (uobičajen 
minimum od dvije osobe uz puno radno 
vrijeme).

•
UNIDU će rad na Erasmusu započeti s jednom os-
obom zaposlenom na puno radno vrijeme. Ovisno 
o raspodjeli radnih obveza, postoji mogućnost 
zapošljavanja još jedne osobe.
Zadatak: zaposliti osoblje za rad na Erasmusu 
kroz MZOŠ.

Prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

9./2008.

4 RASPODJELA RADNIH OBVEZA: osoblje 
zaduženo za Erasmus bavit će se 
samo mobilnošću u sklopu programa 
Erasmus, ne i drugim oblicima 
međunarodne suradnje.

•
Neće biti potrebna preraspodjela radnih obveza 
trenutnih zaposlenika jer ćemo zaposliti osoblje 
koje će se baviti isključivo Erasmusom.

5 URED I OPREMA: Sveučilište raspolaže 
odgovarajućim uredskim prostorom i 
opremom (informatička oprema itd.) 
za Ured za Erasmus.

•
6 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 

FAKULTETA/ODSJEKA: imenovani su 
koordinatori za Erasmus na razini 
fakulteta/odsjeka (mogu uključivati i 
administrativno i akademsko osoblje).

•
Koordinatori na razini odjela neće biti potrebni 
zbog manje veličine Sveučilišta.

7 SMJEŠTAJ: sveučilište pruža 
odgovarajuća rješenja za smještaj 
dolaznih studenata (smještaj u sklopu 
sveučilišta ili druge mogućnosti 
pronalaženja smještaja).

•
UNIDU-ov Studentski centar  s vlasnicima stam-
benih objekata
ima potpisane ugovore o smještaju studenata.
Zadatak: UNIDU planira izgradnju objekata za 
smještaj studenata (u tijeku).

Prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

8 SURADNJA MEĐU SASTAVNI-
CAMA SVEUČILIŠTA: sveučilište ima 
odgovarajuću suradnju među svojim 
sastavnicama za potrebe dolaznih 
studenata (uključujući ured za upis na 
studij, ured za studentski smještaj, 
studentski centar itd.).

•

Vrlo dobra suradnja i komunikacija.
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9 SURADNJA SA STUDENTSKIM 
ORGANIZACIJAMA: sveučilište je 
uspostavilo mehanizme suradnje sa 
studentskim zborovima i studentskim 
organizacijama (koji mogu omogućiti 
dragocjene usluge podrške gostujućim 
studentima).

•

UNIDU izvrsno surađuje sa studentskim orga-
nizacijama i čvrsto podržava njihov rad.

10 UPRAVLJANJE PODACIMA: sveučilište 
ima uspostavljen sustav upravljanja 
podacima za praćenje mobilnosti na 
sveučilištu (Excel kao minimalni stan-
dard, MoveOn kao naprednija inačica).

•
Do sada ovo nije bilo potrebno, no sustav će se 
uspostaviti prilikom pripreme za Erasmus.

Zadatak: uspostaviti sustav upravljanja podacima 
za praćenje mobilnosti.

Ured za informaci-
jske tehnologije/
Služba za 
međunarodnu 
suradnju

10./2009.

PRIORITET 1: Sveučilišni koordinator za Erasmus 
PRIORITET 2: Broj osoblja (financiranje putem MZOŠ-a)
PRIORITET 3: Upravljanje podacima

C AKADEMSKI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 ECTS: Sveučilište je usvojilo ECTS 
(European Credit Transfer System) 
sustav prijenosa bodova u sklopu svojih 
akademskih programa.

•
UNIDU je usvojilo ECTS sustav prijenosa bodova za 
sve svoje programe.

2 PROGRAMI NA STRANIM JEZICIMA: 
sveučilište trenutno nudi studijske 
programe ili akademske kolegije na 
stranim jezicima.

• •
Dio programa unutar studija Restauracije podučava 
se na talijanskom jeziku (u Italiji).
Zadatak: UNIDU planira uspostaviti studijski 
program na engleskom jeziku (jednogodišnji "spec. 
MA" program).

Prorektor, aka-
demsko osoblje

10./2008.

3 AKADEMSKO OSOBLJE PODRŽAVA 
INTERNACIONALIZACIJU: akademsko 
osoblje sveučilišta aktivno sudjeluje 
u aktivnostima internacionalizacije 
sveučilišta (npr. međunarodno priznato 
djelovanje, uspostavljene veze sa 
stranim sveučilištima, mrežama, pro-
fesionalnim organizacijama itd.).

•

Akademsko osoblje iniciralo je pokretanje studi-
jskog programa na engleskom jeziku.

Akademsko osoblje je umreženo s međunarodnim 
fakultetima i poziva gostujuće profesore.

4 PRIZNAVANJE: akademsko osoblje 
sveučilišta upoznato je s postupcima 
priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta 
(jednako za odlazne i dolazne 
studente).

•
UNIDU ne predviđa probleme u vezi s priznavanjem.

5 OSIGURANJE KVALITETE: sveučilište 
ima uspostavljen sustav osiguranja 
kvalitete koji potvrđuje da kvaliteta 
programa odgovara standardu ostalih 
sveučilišta unutar Europske unije.

•
UNIDU ima ISO certifikat od 1997. godine.

6 IZOBRAZBA OSOBLJA NA PODRUČJU 
STRANIH JEZIKA: sveučilište organizira 
ocjenjivanje i izobrazbu za predavače 
koji već jesu ili će biti uključeni u pro-
grame predavanja na stranom jeziku.

•
UNIDU ima svoj Centar za jezike. UNIDU organizira 
poduku iz stranih jezika za predavače na sveučilištu.

Zadatak: UNIDU će prilikom pokretanja studijskog 
programa na engleskom jeziku organizirati inten-
zivniju poduku engleskog jezika.

Pročelnici odjela,
Centar za jezike

10./2009.

7 MEĐUNARODNO OSOBLJE: sveučilište 
planira zapošljavanje stranih predavača 
(na privremeno, djelomično ili puno 
radno vrijeme).

•
UNIDU svakako namjerava zaposliti strane 
predavače.

Rektor U tijeku

PRIORITET 1: --
PRIORITET 2: --
PRIORITET 3: --

SVEučiLiŠTE u DuBrOVniku
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Sažetak samoprocjene trenutnih kapaciteta 
sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu

Na temelju opisanih trenutnih institucionalnih, admini-
strativnih, akademskih i financijskih kapaciteta, ukupna 
samoprocjena spremnosti Sveučilišta u Dubrovniku za 
sudjelovanje u Erasmusu jest: 60-70% (u postotcima od 0 
do 100%).

Međutim, u ovome je trenutku teško procijeniti stvarne 
kapacitete Sveučilišta. Sveučilište u Dubrovniku ispu-
njava većinu kapaciteta preporučenih ovim upitnikom. 
Unatoč tome, preostaje pitanje postoje li i drugi čimbenici 
(osim gore preporučenih kapaciteta) koji bi, pozitivno 
ili negativno, mogli utjecati na sudjelovanje u Erasmusu. 
Primjerice, jedno od ključnih pitanja jest kako osigurati 
da se potencijalni dolazni studenti opredijele za studij na 
Sveučilištu u Dubrovniku.

SVEučiLiŠTE u DuBrOVniku

D FINANCIJSKI KAPACITETI

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN
VREMENSKI ROK

1 PRORAČUN UREDA ZA ERASMUS: 
sveučilište je osiguralo proračun 
za Ured za Erasmus (proračun za 
zaposlenike; ured i opremu; režijske 
troškove).

•
Čim MZOŠ osigura sredstva za osoblje za rad na 
Erasmusu, UNIDU će osigurati proračun za pokriće 
ostalih troškova.

Rektor 2009.

2 PRORAČUN NAMIJENJEN POVEĆANJU 
STIPENDIJA ZA PROGRAM ERASMUS: 
sveučilište je unutar svog proračuna 
osiguralo sredstva koja omogućuju 
dodatnu financijsku potporu dolaznim 
studentima kroz program Erasmus 
(kako bi se kandidatima slabijeg 
imovinskog statusa osigurao pristup 
programu).

•

UNIDU svakako namjerava uspostaviti sustav dodatne 
financijske potpore, no takva će se pitanja rješavati 
prema pojedinom slučaju.

PRIORITET 1: Proračun Ureda za Erasmus (financiran od strane MZOŠ-a)
PRIORITET 2: --



69

9.2.
PrOF. Dr. SC. DrAGO žAGAr
Prorektor za nastavu i studente

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 

razlozi za sudjelovanje u programu Erasmus 

1. Očekivana dobrobit od sudjelovanja u Erasmusu Provedba svih aspekata Bolonjskog procesa (naročito mobilnosti) �
Poboljšanje međunarodne suradnje između sveučilišta �

2. Tri prioritetne aktivnosti za sveučilište u sklopu Erasmusa Studentska mobilnost1. 
Mobilnost akademskog osoblja2. 
Multilateralni projekti3. 

3. Do koje mjere se Erasmus uklapa u
   trenutne prioritete sveučilišta 

Mobilnost je jedan od najvećih prioriteta unutar Bolonjskog procesa.

Perspektiva sudjelovanja u Erasmusu

1. Očekivana godina ulaska u Erasmus 2008./2009. (pilot-projekt mobilnosti prije ulaska u Erasmus)
2009./2010. (potpuno sudjelovanje u Erasmusu)

2. Države koje će biti uključene u odlaznu/dolaznu mobilnost sveučilišta u 
sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Njemačka1. 
Slovenija2. 
Mađarska3. 

Dolazna mobilnost:
Slovenija1. 
Njemačka2. 
Austrija3. 

3. Strani jezik/jezici na kojima će se održavati nastava pojedinih akademskih 
programa/kolegija za dolazne studente

Engleski1. 
Njemački2. 

4. Fakulteti ili odsjeci sveučilišta najpogodniji za odlaznu i dolaznu mobilnost 
u sklopu Erasmusa

 Odlazna mobilnost:
Elektrotehnički fakultet1. 
Ekonomski fakultet2. 
Medicinski fakultet3. 

 Dolazna mobilnost:
Elektrotehnički fakultet1. 
Medicinski fakultet2. 
Odjel za matematiku3. 

5. Akademska područja ili akademske discipline/ programi najpogodniji za 
odlaznu i dolaznu mobilnost unutar Erasmusa

Odlazna/dolazna mobilnost:
Društvene znanosti1. 
Medicinske znanosti2. 
Tehničke znanosti3. 
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6. Procjena broja osoba koje će sudjelovati u programima dolazne i odlazne 
mobilnosti na sveučilištu 

Odlazni studenti: 300* / 30**
Odlazno osoblje: 30* / 5**

Dolazni studenti: 200* / 10**
Dolazno osoblje: 30* / 5**

* Dugoročno
** U prvoj godini ulaska u Erasmus

A  INSTITUCIONALNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 POTPORA UPRAVNIH STRUKTURA: 
sveučilišna uprava (rektor, prorektori) 
podržava ulazak institucije u Erasmus

•
2 STRATEŠKI KAPACITETI: mobilnost i 

međunarodni odnosi su uključeni 
kao prioriteti u strateške dokumente 
sveučilišta.

•
Zadatak: pripremiti strateške dokumente o mobil-
nosti i međunarodnim odnosima.

Rektorat 6./2008.

3 IZJAVA O ERASMUS USMJERENJU (ERAS-
MUS POLICY STATEMENT): sveučilište je 
u procesu izrade ili je već izradilo Izjavu 
o Erasmus usmjerenju (preduvjet za 
dodjelu Erasmus sveučilišne povelje - 
Erasmus University Charter).

•
Zadatak: preuzeti prijavni obrazac Izjave o Erasmus 
usmjerenju (Erasmus Policy Statement) i početi s 
pripremama za njezin nacrt.

Služba za 
međunarodnu i 
međusveučilišnu 
suradnju

11./2008.

4 ORGANIZACIJSKI KAPACITETI: sveučilište 
ima odgovarajuće organizacijske 
strukture za upravljanje mobilnošću i 
međunarodnim odnosima (prorek-
tor za međunarodne odnose; Ured za 
međunarodnu suradnju itd.).

•
Zadatak: restrukturirati Službu za međunarodnu i 
međusveučilišnu suradnju za bolje usvajanje ak-
tivnosti u sklopu Erasmusa te za imenovanje kontakt 
osoba pri fakultetima.

Služba za 
međunarodnu i 
međusveučilišnu 
suradnju,
uprave  fakulteta

6./2008.

5 BILATERALNI SPORAZUMI: sveučilište 
je uspostavilo institucionalnu suradnju 
s europskim sveučilištima u obliku 
bilateralnih sporazuma.

•
Sveučilište u Osijeku (u daljnjem tekstu: UNIOS) 
trenutno ima 27 bilateralnih sporazuma o suradnji s 
europskim sveučilištima.

Služba za 
međunarodnu i 
međusveučilišnu 
suradnju

6./2008.

6 DOSADAŠNJA MEĐUNARODNA SURAD-
NJA: sveučilište ima uspostavljenu 
institucionalnu suradnju s europskim 
sveučilištima kroz:

 Programe razmjene •
 Programe združenih studija

 •
 Članstvo u obrazovnim mrežama 

ili profesionalnim organizacijama 
(EAIE, EUA) •

 Ostale vrste suradnje
 

7 RAD S FAKULTETIMA/ ODSJECIMA: 
sveučilište ima razrađen plan kako 
organizirati administriranje Erasmusa 
između središnje administracije i 
pojedinih fakulteta/odsjeka (za potpi-
sivanje bilateralnih sporazuma itd.).

•
Zadatak: fakulteti/odsjeci će potpisati bilat-
eralne sporazume u koordinaciji sa Službom za 
međunarodnu i međusveučilišnu suradnju i  institu-
cionalnim koordinatorom za Erasmus.

Služba za 
međunarodnu i 
međusveučilišnu 
suradnju,
uprave  fakulteta

Samoprocjena trenutnih kapaciteta za sudjelovanje u Erasmusu i strategija za ulazak u Erasmus
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8 INFORMATIVNI MATERIJALI: sveučilište 
raspolaže materijalima za informiranje 
dolaznih studenata (internetske 
stranice i tiskani materijali).

•

UNIOS je izdao vodič za strane studente.
Zadatak: potrebno izraditi internetsku stranicu na 
engleskom jeziku.

Služba za 
međunarodnu i 
međusveučilišnu 
suradnju

9./2008.

PRIORITET 1: Strateški kapaciteti (priprema strateških dokumenata)
PRIORITET 2: Organizacijski kapaciteti  (restrukturiranje Službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju za potrebe Erasmusa)
PRIORITET 3: Informativni materijali

B  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
SVEUČILIŠTA: sveučilište je imenovalo 
institucionalnog koordinatora za Er-
asmus (kontakt osobu za Nacionalnu 
agenciju na razini sveučilišta).

•

2  KVALIFICIRANO OSOBLJE: planirani 
Ured za Erasmus okuplja kvalificirano 
osoblje za administriranje programa 
(jezične vještine, prethodno osposo-
bljavanje, financijsko upravljanje itd.).

•
Zadatak: omogućiti dodatno osposobljavanje osoblja 
zaduženog za rad u sklopu Erasmusa.

Agencija za  
mobilnost  i 
programe EU

3 BROJ OSOBLJA: planirani Ured za 
Erasmus ima dovoljan broj osoblja za 
administriranje Erasmusa (uobičajen 
minimum od dvije osobe uz puno radno 
vrijeme).

•
Zadatak: zaposliti još jednu osobu koja bi u Službi 
za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju bila 
zadužena za Erasmus; uključiti studente u rad Službe 
u području provedbe Erasmusa.

MZOŠ 2009.

4 RASPODJELA RADNIH OBVEZA: osoblje 
zaduženo za Erasmus bavit će se 
samo mobilnošću u sklopu programa 
Erasmus, ne i drugim oblicima 
međunarodne suradnje.

•
Preraspodjela radnih obveza trenutno zaposlenog 
osoblja neće biti nužna u početku.

5 URED I OPREMA: sveučilište raspolaže 
odgovarajućim uredskim prostorom i 
opremom (informatička oprema itd.) 
za Ured za Erasmus.

•
6 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 

FAKULTETA/ODSJEKA: imenovani su 
koordinatori za Erasmus na razini 
fakulteta/odsjeka (mogu uključivati i 
administrativno i akademsko osoblje).

•
Zadatak: imenovati koordinatore za Erasmus na 
razini fakulteta/odsjeka.

Prorektori,
dekani

9./2008.

7 SMJEŠTAJ: sveučilište pruža 
odgovarajuća rješenja za smještaj 
dolaznih studenata (smještaj u sklopu 
sveučilišta ili druge mogućnosti 
pronalaženja smještaja).

•
Zadatak: angažirati studentske organizacije za 
pronalazak mogućnosti smještaja za dolazne 
studente.

Studentski zbor/
instituciona-
lni koordinator za 
Erasmus

8 SURADNJA MEĐU SASTAVNI-
CAMA SVEUČILIŠTA: sveučilište ima 
odgovarajuću suradnju među svojim 
sastavnicama za potrebe dolaznih 
studenata (uključujući ured za upis na 
studij, ured za studentski smještaj, 
studentski centar itd.).

•

Zadatak: osnovati odgovorno tijelo za suradnju na 
Erasmusu među sastavnicama Sveučilišta.

Prorektor/ institu-
cionalni koordina-
tor za Erasmus

2009.

9 SURADNJA SA STUDENTSKIM 
ORGANIZACIJAMA: sveučilište je 
uspostavilo mehanizme suradnje sa 
studentskim zborovima i studentskim 
organizacijama (koji mogu omogućiti 
dragocjene usluge podrške gostujućim 
studentima).

•
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10 UPRAVLJANJE PODACIMA: sveučilište 
ima uspostavljen sustav upravljanja 
podacima za praćenje mobilnosti na 
sveučilištu (Excel kao minimalni stan-
dard, MoveOn kao naprednija inačica).

•
Zadatak: uspostaviti sustav upravljanja podacima za 
praćenje mobilnosti.

Prorektor/ institu-
cionalni koordina-
tor za Erasmus

2009.

PRIORITET 1: Imenovati koordinatore za Erasmus na razini odsjeka/fakulteta
PRIORITET 2: Suradnja među sastavnicama Sveučilišta
PRIORITET 3: Raspodjela radnih obveza

C AKADEMSKI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 ECTS: sveučilište je usvojilo ECTS 
(European Credit Transfer System) 
sustav prijenosa bodova u sklopu svojih 
akademskih programa.

•
Zadatak: izdati vodič kroz ECTS sustav prijenosa 
bodova na engleskom jeziku.

Služba za 
međunarodnu i 
međusveučilišnu 
suradnju,
fakulteti

12./2008 .

2 PROGRAMI NA STRANIM JEZICIMA: 
sveučilište trenutno nudi studijske 
programe ili akademske kolegije na 
stranim jezicima.

•
Zadatak: uvest će se jedan do dva studijska pro-
grama na engleskom jeziku na svakom fakultetu. 

Fakulteti, prorektor 2009.

3 AKADEMSKO OSOBLJE PODRŽAVA 
INTERNACIONALIZACIJU: akademsko 
osoblje sveučilišta aktivno sudjeluje 
u aktivnostima internacionalizacije 
sveučilišta (npr. međunarodno priznato 
djelovanje, uspostavljene veze sa 
stranim sveučilištima, mrežama, pro-
fesionalnim organizacijama itd.).

•

UNIOS sudjeluje u programu Tempus, a naše je aka-
demsko osoblje povezano sa stranim sveučilištima, 
mrežama i profesionalnim organizacijama.

4 PRIZNAVANJE: akademsko osoblje 
sveučilišta upoznato je s postupcima 
priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta 
(jednako za odlazne i dolazne 
studente).

•
Zadatak: organizirati edukaciju sljedećeg osoblja o 
postupcima akademskog priznavanja:

koordinatora za ECTS �
pročelnika pojedinih odsjeka. �

Agencija za mobil-
nost i programe EU, 
prorektori, dekani

2009.

5 OSIGURANJE KVALITETE: sveučilište ima 
uspostavljen sustav jamstva kvalitete 
koji potvrđuje da kvaliteta programa 
odgovara standardu ostalih sveučilišta 
unutar Europske unije.

•

6 IZOBRAZBA OSOBLJA NA PODRUČJU 
STRANIH JEZIKA: sveučilište organizira 
ocjenjivanje i izobrazbu za predavače 
koji već jesu ili će biti uključeni u pro-
grame predavanja na stranom jeziku.

•
Zadatak: organizirati izobrazbu relevantnog 
akademskog osoblja za predavanje na engleskom 
jeziku.

2010.

7 MEĐUNARODNO OSOBLJE: sveučilište 
planira zapošljavanje stranih predavača 
(na privremeno, djelomično ili puno 
radno vrijeme).

•
Mogućnost zapošljavanja stranih predavača na 
UNIOS-u je otvorena.

PRIORITET 1 : Priznavanje (izobrazba osoblja o postupcima priznavanja)
PRIORITET 2:  ECTS (vodič)
PRIORITET 3:  Programi na stranim jezicima
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D FINANCIJSKI KAPACITETI

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN
VREMENSKI ROK

1 PRORAČUN UREDA ZA ERASMUS: 
sveučilište je osiguralo proračun 
za Ured za Erasmus (proračun za 
zaposlenike; ured i opremu; režijske 
troškove).

•

2 PRORAČUN NAMIJENJEN POVEĆANJU 
STIPENDIJA ZA PROGRAM ERASMUS: 
sveučilište je unutar svog proračuna 
osiguralo sredstva koja omogućuju 
dodatnu financijsku potporu dolaznim 
studentima kroz program Erasmus 
(kako bi se kandidatima slabijeg 
imovinskog statusa osigurao pristup 
programu).

•

PRIORITET 1: Proračun namijenjen povećanju stipendija unutar Erasmus programa
PRIORITET 2:

Sažetak samoprocjene trenutnih kapaciteta 
sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu

Na temelju opisanih trenutnih institucionalnih, admini-
strativnih, akademskih i financijskih kapaciteta, ukupna 
samoprocjena spremnosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u 
Osijeku za sudjelovanje u Erasmusu jest: 40% (u postotci-
ma od 0 do 100%).

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku stoga ima solidne 
temelje za ulazak u program Erasmus. Unatoč tomu, 
očita je potreba za dodatnom pripremom unutar brojnih 
područja.
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9.3.
PrOF. Dr. SC. MArinkO ŠkArE
Prorektor za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

razlozi za sudjelovanje u programu Erasmus 

1. Očekivana dobrobit od sudjelovanja u Erasmusu Htjeli bismo postati aktivan i odgovoran lider i partner čiji je cilj promocija 
preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog obrazovanja u skladu s 
najvišim standardima kvalitete.

2. Tri prioritetne aktivnosti za sveučilište u sklopu Erasmusa Studentska mobilnost1. 
Mobilnost akademskog osoblja2. 
Multilateralni projekti3. 

3. Do koje mjere se Erasmus uklapa u
   trenutne prioritete sveučilišta 

Erasmus je jedan od najvećih prioriteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 
Potrebno je razviti usluge potpore za studente i povećati kvalitetu studentskog 
iskustva.

 
Perspektiva sudjelovanja u Erasmusu

1. Očekivana godina ulaska u Erasmus 2009./2010.

2. Države koje će biti uključene u odlaznu/dolaznu mobilnost sveučilišta u 
sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Austrija1. 
Italija2. 
Slovenija/Španjolska3. 

Dolazna mobilnost:
Austrija1. 
Italija2. 
Slovenija/Španjolska3. 

3. Strani jezik/jezici na kojima će se održavati nastava pojedinih akademskih 
programa/kolegija za dolazne studente

Engleski1. 
Talijanski2. 
Njemački3. 

4. Fakulteti ili odsjeci sveučilišta najpogodniji za odlaznu i dolaznu mobilnost 
u sklopu Erasmusa

Odlazna/dolazna mobilnost:
Odjel za ekonomiju i turizam1. 
Odjel za humanističke znanosti2. 
Odjel za glazbu3. 
Odjel za studij na talijanskom jeziku4. 
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5. Akademska područja ili akademske discipline/ programi najpogodniji za 
odlaznu i dolaznu mobilnost unutar Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Međunarodna ekonomija1. 
Povijest2. 
Kulturalni studiji3. 

Dolazna mobilnost:
Međunarodna ekonomija1. 
Hrvatski jezik2. 
Informacijske tehnologije3. 

6. Procjena broja osoba koje će sudjelovati u programima dolazne i odlazne 
mobilnosti na sveučilištu 

Odlazni studenti: 20
Odlazno osoblje: 15 (+ 4 administrativno osoblje)

Dolazni studenti: 20
Dolazno osoblje: 10 (+ 4 administrativno osoblje)

A  INSTITUCIONALNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 POTPORA UPRAVNIH STRUKTURA: 
sveučilišna uprava (rektor, prorektori) 
podržava ulazak institucije u Erasmus. •

Uprava Sveučilišta Juraj Dobrila u Puli (u daljnjem 
tekstu: UNIPU) podržava ulazak u Erasmus i sud-
jelovala je u seminarima, radionicama i projektima 
povezanima s Erasmusom.

Prorektor
za međunarodnu 
suradnju

2 STRATEŠKI KAPACITETI: Mobilnost i 
međunarodni odnosi su uključeni 
kao prioriteti u strateške dokumente 
sveučilišta.

•
Mobilnost, stručna praksa i multilateralni projekti 
biti će uključeni u strateške dokumente UNIPU-a.

Prorektor
za međunarodnu 
suradnju

3 IZJAVA O ERASMUS USMJERENJU (ERAS-
MUS POLICY STATEMENT): sveučilište je 
u procesu izrade ili je već izradilo Izjavu 
o Erasmus usmjerenju (preduvjet za 
dodjelu Erasmus sveučilišne povelje - 
Erasmus University Charter).

•
UNIPU je započeo s izradom nacrta Izjave o Erasmus 
usmjerenju (Erasmus Policy Statement).

4 ORGANIZACIJSKI KAPACITETI: sveučilište 
ima odgovarajuće organizacijske 
strukture za upravljanje mobilnošću i 
međunarodnim odnosima (prorek-
tor za međunarodne odnose; Ured za 
međunarodnu suradnju itd.).

•
Na UNIPU su uspostavljene organizacijske strukture 
za mobilnost
(Međunarodni ured i Prorektor za međunarodnu 
suradnju).

Prorektor
za međunarodnu 
suradnju

5 BILATERALNI SPORAZUMI: sveučilište 
je uspostavilo institucionalnu suradnju 
s europskim sveučilištima u obliku 
bilateralnih sporazuma.

•
UNIPU ima bilateralne sporazume sa sveučilištima u 
Austriji, Francuskoj, Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj 
i Sloveniji.

6 DOSADAŠNJA MEĐUNARODNA SURAD-
NJA: sveučilište ima uspostavljenu 
institucionalnu suradnju s europskim 
sveučilištima kroz:

•
 Programe razmjene •
 Programe združenih studija

 •
 Članstvo u obrazovnim mrežama 

ili profesionalnim organizacijama 
(EAIE, EUA) •

UNIPU  je član:
Podunavske rektorska konferencije �
Udruženja europskih sveučilišta (European  �
University Association).

 Ostale vrste suradnje
 

Samoprocjena trenutnih kapaciteta za sudjelovanje u Erasmusu i strategija za ulazak u Erasmus
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7 RAD S FAKULTETIMA/ ODSJECIMA: 
sveučilište ima razrađen plan kako 
organizirati administriranje Erasmusa 
između središnje administracije i 
pojedinih fakulteta/odsjeka (za potpi-
sivanje bilateralnih sporazuma itd.).

•
Međunarodni ured uspješno surađuje sa svim 
odjelima.

8 INFORMATIVNI MATERIJALI: sveučilište 
raspolaže materijalima za informiranje 
dolaznih studenata (internetske 
stranice i tiskani materijali).

•
UNIPU će uskoro postaviti internetsku stranicu na 
hrvatskom i engleskom jeziku te izdati informativnu 
brošuru na engleskom jeziku.

PRIORITET 1:  Strateški kapaciteti
PRIORITET 2:  -
PRIORITET 3:  -

B  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
SVEUČILIŠTA: sveučilište je imenovalo 
institucionalnog koordinatora za Er-
asmus (kontakt osobu za Nacionalnu 
agenciju na razini sveučilišta).

•

Prof. dr. sc. Škare (prorektor za međunarodnu 
suradnju) glavna je kontakt osoba za Erasmus i 
djeluje kao institucionalni koordinator za Erasmus.

Voditeljica Međunarodnog ureda  Romina Pržiklas 
bit će odgovorna za administrativne dužnosti koje se 
odnose na Erasmus.

Prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

2  KVALIFICIRANO OSOBLJE: planirani 
Ured za Erasmus okuplja kvalificirano 
osoblje za administriranje programa 
(jezične vještine, prethodno osposo-
bljavanje, financijsko upravljanje itd.).

•
Osoblje Međunarodnog ureda ima potrebne jezične 
vještine i prethodno je osposobljeno kroz program 
Tempus.
Zadatak: potrebno je dodatno osposobljavanje za 
Erasmus.

Voditeljica 
Međunarodnog 
ureda

3 BROJ OSOBLJA: planirani Ured za 
Erasmus ima dovoljan broj osoblja za 
administriranje Erasmusa (uobičajen 
minimum od dvije osobe uz puno radno 
vrijeme).

•
Broj osoblja je trenutno dostatan. U kasnijim fazama 
ćemo vjerojatno trebati više osoblja.

4 RASPODJELA RADNIH OBVEZA: osoblje 
zaduženo za Erasmus bavit će se 
samo mobilnošću u sklopu programa 
Erasmus, ne i drugim oblicima 
međunarodne suradnje.

•

5 URED I OPREMA: sveučilište raspolaže 
odgovarajućim uredskim prostorom i 
opremom (informatička oprema itd.) 
za Ured za Erasmus.

•
6 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 

FAKULTETA/ODSJEKA: imenovani su 
koordinatori za Erasmus na razini 
fakulteta/odsjeka (mogu uključivati i 
administrativno i akademsko osoblje).

•

7 SMJEŠTAJ: sveučilište pruža 
odgovarajuća rješenja za smještaj 
dolaznih studenata (smještaj u sklopu 
sveučilišta ili druge mogućnosti 
pronalaženja smještaja).

•
UNIPU ima vlastite smještajne kapacitete, a također 
ima dogovorenu organizaciju privatnog smještaja.

Zbog povećanja broja aktivnosti vezanih uz 
međunarodne odnose, UNIPU planira izgradnju 
studentskog doma.
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8 SURADNJA MEĐU SASTAVNI-
CAMA SVEUČILIŠTA: sveučilište ima 
odgovarajuću suradnju među svojim 
sastavnicama za potrebe dolaznih 
studenata (uključujući ured za upis na 
studij, ured za studentski smještaj, 
studentski centar itd.).

•

9 SURADNJA SA STUDENTSKIM 
ORGANIZACIJAMA: sveučilište je 
uspostavilo mehanizme suradnje sa 
studentskim zborovima i studentskim 
organizacijama (koji mogu omogućiti 
dragocjene usluge podrške gostujućim 
studentima).

•

10 UPRAVLJANJE PODACIMA: sveučilište 
ima uspostavljen sustav upravljanja 
podacima za praćenje mobilnosti na 
sveučilištu (Excel kao minimalni stan-
dard, MoveOn kao naprednija inačica).

•

PRIORITET 1: --
PRIORITET 2: --
PRIORITET 3: --

C AKADEMSKI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI • NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 ECTS: sveučilište je usvojilo ECTS 
(European Credit Transfer System) 
sustav prijenosa bodova u sklopu svojih 
akademskih programa.

•
2 PROGRAMI NA STRANIM JEZICIMA: 

sveučilište trenutno nudi studijske 
programe ili akademske kolegije na 
stranim jezicima.

•
Neki programi se već podučavaju na engleskom, 
talijanskom i njemačkom jeziku.

3 AKADEMSKO OSOBLJE PODRŽAVA 
INTERNACIONALIZACIJU: akademsko 
osoblje sveučilišta aktivno sudjeluje 
u aktivnostima internacionalizacije 
sveučilišta (npr. međunarodno priznato 
djelovanje, uspostavljene veze sa 
stranim sveučilištima, mrežama, pro-
fesionalnim organizacijama itd.).

•

4 PRIZNAVANJE: akademsko osoblje 
sveučilišta upoznato je s postupcima 
priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta 
(jednako za odlazne i dolazne 
studente).

•
Postoji sustav priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta, međutim bit 
će ga potrebno unaprijediti.

Zadatak: potrebni su dodatni seminari i edukacija o 
postupcima priznavanja.

5 OSIGURANJE KVALITETE: sveučilište ima 
uspostavljen sustav jamstva kvalitete 
koji potvrđuje da kvaliteta programa 
odgovara standardu ostalih sveučilišta 
unutar Europske unije.

•

6 IZOBRAZBA OSOBLJA NA PODRUČJU 
STRANIH JEZIKA: sveučilište organizira 
ocjenjivanje i izobrazbu za predavače 
koji već jesu ili će biti uključeni u pro-
grame predavanja na stranom jeziku.

•
Predavači imaju mogućnost proći jezičnu izobrazbu 
na Sveučilištu. 

Predavači također sudjeluju u programima 
razmjene, što unaprjeđuje njihovo znanje stranih 
jezika.

SVEučiLiŠTE JurJA DOBriLE u PuLi
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7 MEĐUNARODNO OSOBLJE: sveučilište 
planira zapošljavanje stranih predavača 
(na privremeno, djelomično ili puno 
radno vrijeme).

•
Na UNIPU gostuju strani predavači.

PRIORITET 1: Priznavanje
PRIORITET 2: -
PRIORITET 3: -

D FINANCIJSKI KAPACITETI

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN
VREMENSKI ROK

1 PRORAČUN UREDA ZA ERASMUS: 
sveučilište je osiguralo proračun 
za Ured za Erasmus (proračun za 
zaposlenike; ured i opremu; režijske 
troškove).

•
  

2 PRORAČUN NAMIJENJEN POVEĆANJU 
STIPENDIJA ZA PROGRAM ERASMUS: 
sveučilište je unutar svog proračuna 
osiguralo sredstva koja omogućuju 
dodatnu financijsku potporu dolaznim 
studentima kroz program Erasmus 
(kako bi se kandidatima slabijeg 
imovinskog statusa osigurao pristup 
programu).

•

  

PRIORITET 1:  -
PRIORITET 2:  -

Sažetak samoprocjene trenutnih kapaciteta 
sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli odlučilo je ne napraviti 
ukupnu procjenu vlastite spremnosti za sudjelovanje u 
Erasmusu (u postotcima od 0 do 100%).

SVEučiLiŠTE JurJA DOBriLE u PuLi
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9.4.
PrOF. Dr. SC. ZDrAVkO LEnAC
Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju

Sveučilište u Rijeci

razlozi za sudjelovanje u programu Erasmus 

1. Očekivana dobrobit od sudjelovanja u Erasmusu Bolja kvaliteta studijskih programa; osiguranje kvalitete �
Usklađivanje sa sveučilištima u EU i postizanje njihovih standarda �

2. Tri prioritetne aktivnosti za sveučilište u sklopu Erasmusa Studentska mobilnost1. 
Mobilnost akademskog osoblja2. 
Mobilnost administrativnog osoblja3. 

3. Do koje mjere se Erasmus uklapa u
   trenutne prioritete sveučilišta 

Strateški plan našega Sveučilišta uključuje ciljanu preobrazbu u dinamično 
sveučilište koje će biti aktivno uključeno u Europsko istraživačko područje kao 
i u Europski prostor visokog obrazovanja te koje sustavno podupire mobilnost 
istraživača i studenata.

Unutar ovih okvira, mobilnost zauzima visoko mjesto na listi prioriteta.

 
izgledi za  sudjelovanje u Erasmusu

1. Očekivana godina ulaska u Erasmus   2009.

2. Države koje će biti uključene u odlaznu/dolaznu mobilnost sveučilišta u 
sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Italija 1. 
Španjolska2. 
Njemačka3. 

Dolazna mobilnost:
Poljska1. 
Njemačka2. 
Slovačka3. 

3. Strani jezik/jezici na kojima će se održavati nastava pojedinih akademskih 
programa/kolegija za dolazne studente

Engleski1. 
Njemački2. 
Talijanski3. 

4. Fakulteti ili odsjeci sveučilišta najpogodniji za odlaznu i dolaznu mobilnost 
u sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Filozofski fakultet1. 
Medicinski fakultet2. 
Ekonomski fakultet3. 

Dolazna mobilnost:
Ekonomski fakultet1. 
Filozofski fakultet2. 
Fakultet za turistički i hotelski menadžment3. 
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5. Akademska područja ili akademske discipline/ programi najpogodniji za 
odlaznu i dolaznu mobilnost unutar Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Strani jezici1. 
Ekonomija2. 
Medicina3. 

Dolazna mobilnost:
Hrvatski jezik1. 
Ekonomija2. 
Turizam3. 

6. Procjena broja osoba koje će sudjelovati u programima dolazne i odlazne 
mobilnosti na sveučilištu Odlazni studenti: 10

Odlazno osoblje: 10

Dolazni studenti: 4
Dolazno osoblje: 5

A  INSTITUCIONALNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 POTPORA UPRAVNIH STRUKTURA: 
sveučilišna uprava (rektor, prorektori) 
podržava ulazak institucije u Erasmus. •

Rektor je imenovao dvije osobe
(dr. Irenu Vodopija Krstanović i dr. Božanu 
Knežević) zadužene za koordinaciju mobil-
nosti i za usku suradnju sa središnjom Službom za 
međunarodnu suradnju Sveučilišta.  

2 STRATEŠKI KAPACITETI: Mobilnost i 
međunarodni odnosi su uključeni 
kao prioriteti u strateške dokumente 
sveučilišta.

•
Mobilnost i međunarodni odnosi su uključeni u 
Strategiju Sveučilišta za razdoblje 2007.-2013. 
godine.

3 IZJAVA O ERASMUS USMJERENJU (ERAS-
MUS POLICY STATEMENT): sveučilište je 
u procesu izrade ili je već izradilo Izjavu 
o Erasmus usmjerenju (preduvjet za 
dodjelu Erasmus sveučilišne povelje - 
Erasmus University Charter).

•
Služba za međunarodnu suradnju je sastavila nacrt 
dokumenta.
Zadatak: dovršiti Izjavu o Erasmus usmjerenju 
(Erasmus Policy Statement).

Služba za 
međunarodnu 
suradnju

9./2008.

4 ORGANIZACIJSKI KAPACITETI: sveučilište 
ima odgovarajuće organizacijske 
strukture za upravljanje mobilnošću i 
međunarodnim odnosima (prorek-
tor za međunarodne odnose; Ured za 
međunarodne odnose itd.).

•
UNIRI ima prorektora za međunarodnu suradnju i 
Službu za međunarodnu suradnju, u sklopu koje 
postoje Ured za bilateralnu i multilateralnu suradnju 
i Ured za mobilnost (Erasmus).

5 BILATERALNI SPORAZUMI: sveučilište 
je uspostavilo institucionalnu suradnju 
s europskim sveučilištima u obliku 
bilateralnih sporazuma. •

UNIRI trenutno ima 28 bilateralnih sporazuma.
Zadatak: Služba za međunarodnu suradnju mora 
sastaviti nove verzije sporazuma i postojeće isko-
ristiti kao temelj za sporazume koji će biti potrebni 
za provedbu Erasmusa.  Služba za međunarodnu 
suradnju mora povećati broj aktivnih sporazuma.

Služba za 
međunarodnu 
suradnju

9./2008.

6 DOSADAŠNJA MEĐUNARODNA SURAD-
NJA: sveučilište ima uspostavljenu 
institucionalnu suradnju s europskim 
sveučilištima kroz:

•
 Programe razmjene • CEEPUS, Fulbright programi, program English 

Language Fellow.

 Programe združenih studija
 

•
Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Ekonom-
ski fakultet i Filozofski fakultet su u suradnji sa 
sveučilištima Università degli Studi di Trieste i 
Cleveland State University u SAD-u razvili program 
poslijediplomskog studija nazvan Menadžment u 
zdravstvu.

Samoprocjena trenutnih kapaciteta za sudjelovanje u Erasmusu i strategija za ulazak u Erasmus
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 Članstvo u obrazovnim mrežama 
ili profesionalnim organizacijama 
(EAIE, EUA) •

UNIRI je član:
Udruženja europskih sveučilišta (European  �
University Association, EUA)
Sveučilišne mreže Srednjoeuropske inicijative  �
(CEI-University Network).

 Ostale vrste suradnje
 

Rektorska konferencija Radne zajednice Alpe  �
Jadran
Zajednica sveučilišta zemalja Jadrana i Jonskog  �
mora (Uni Adrion Network)
Podunavska rektorska konferencija. �

7 RAD S FAKULTETIMA/ ODSJECIMA: 
sveučilište ima razrađen plan kako 
organizirati administriranje Erasmusa 
između središnje administracije i 
pojedinih fakulteta/odsjeka (za potpi-
sivanje bilateralnih sporazuma itd.).

•

Zadatak: dvije su osobe zadužene za razvoj akcijskog 
plana u suradnji sa Službom za međunarodnu surad-
nju prema Strategiji 2007.-2013. 

Na svim fakultetima su imenovani koordinatori za 
međunarodnu suradnju koji će se baviti i Erasmu-
som. Svaki fakultet ima svojeg ECTS koordinatora. 
Služba za međunarodnu suradnju će biti središnji 
ured za Erasmus. 

Služba za 
međunarodnu 
suradnju

9./2008.

8 INFORMATIVNI MATERIJALI: sveučilište 
raspolaže materijalima za informiranje 
dolaznih studenata (internetske 
stranice i tiskani materijali). •

Zadatak: UNIRI ima internetske stranice koje su 
djelomično prevedene na engleski jezik. Potrebno 
ih je prevesti u cijelosti.
Zadatak: u izradi je brošura o Sveučilištu na 
engleskom i hrvatskom jeziku. UNIRI treba objaviti 
detaljnije opise studijskih programa  na oba jezika.

Služba za 
međunarodnu 
suradnju, 
Centar za studije

PRIORITET 1: Izjava o Erasmus usmjerenju (Erasmus Policy Statement)
PRIORITET 2: Rad s fakultetima/odsjecima
PRIORITET 3: Bilateralni sporazumi

B  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
SVEUČILIŠTA: sveučilište je imenovalo 
institucionalnog koordinatora za Er-
asmus (kontakt osobu za Nacionalnu 
agenciju na razini sveučilišta).

•
Maša Šašinka (stručna suradnica Službe za 
međunarodnu suradnju) imenovana je institucional-
nom koordinatoricom za Erasmus, no stručna suradnica 
Ana Tomaško je vršiteljica dužnosti koordinatorice dok 
je Maša Šašinka na porodiljnom dopustu.

Služba za 
međunarodnu 
suradnju

2  KVALIFICIRANO OSOBLJE: planirani 
Ured za Erasmus okuplja kvalificirano 
osoblje za administriranje programa 
(jezične vještine, prethodno osposo-
bljavanje, financijsko upravljanje itd.).

•

Osoblje Službe za međunarodnu suradnju je tijekom 
godina sudjelovalo u brojnim Tempus projektima, 
a neki od njih su: Razvoj ureda za međunarodnu 
suradnju pri hrvatskim sveučilištima;  Pokretanje 
Bolonjskog procesa u Hrvatskoj i nastavak njegovog 
promicanja u Hrvatskoj te MOBIL - Povećanje mobil-
nosti hrvatske akademske zajednice.

Ana Tomaško je nedavno sudjelovala na seminaru o 
Erasmusu u Zagrebu, a također je bila u studijskom 
posjetu Sveučilištu u Orleansu.

Zadatak: svo osoblje koje će biti uključeno u adminis-
traciju Erasmusa treba biti dodatno osposobljeno.

Služba za 
međunarodnu 
suradnju,
Agencija
za mobilnost i
programe EU

3 BROJ OSOBLJA: planirani Ured za 
Erasmus ima dovoljan broj osoblja za 
administriranje Erasmusa (uobičajen 
minimum od dvije osobe uz puno radno 
vrijeme).

•
U slučaju potrebe bit će razmotreno zapošljavanje 
dodatnog osoblja.

Rektor

4 RASPODJELA RADNIH OBVEZA: osoblje 
zaduženo za Erasmus bavit će se 
samo mobilnošću u sklopu programa 
Erasmus, ne i drugim oblicima 
međunarodne suradnje.

•
Raspodjela radnih obveza trenutno zaposlenog osoblja 
u početku neće biti potrebna. Ta će se mogućnost 
razmotriti kada se mobilnost poveća.

Rektor,
glavni tajnik, 
MZOŠ
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5 URED I OPREMA: Sveučilište raspolaže 
odgovarajućim uredskim prostorom i 
opremom (informatička oprema itd.) 
za Ured za Erasmus.

• 
6 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 

FAKULTETA/ODSJEKA: imenovani su 
koordinatori za Erasmus na razini 
fakulteta/odsjeka (mogu uključivati i 
administrativno i akademsko osoblje).

•
Svaki fakultet ima koordinatora za međunarodne 
odnose i koordinatora za ECTS (koji mogu djelovati i 
kao koordinatori za Erasmus).

7 SMJEŠTAJ: sveučilište pruža 
odgovarajuća rješenja za smještaj 
dolaznih studenata (smještaj u sklopu 
sveučilišta ili druge mogućnosti 
pronalaženja smještaja). •

Smještajni kapaciteti studentskog doma nisu dovoljni.

Zadatak: Služba za međunarodnu suradnju bi po ovom 
pitanju trebala zatražiti pomoć studentskih orga-
nizacija koje bi pomogle pri potpisivanju sporazuma s 
vlasnicima  koji nude privatni (turistički) smještaj.
Zadatak: novi studentski kampus je trenutno u izgrad-
nji - UNIRI bi trebalo osigurati određen broj soba za 
strane studente i predavače.

Rektor,
prorektor,
Služba za 
međunarodnu 
suradnju

Kraj 2008.

8 SURADNJA MEĐU SASTAVNI-
CAMA SVEUČILIŠTA: sveučilište ima 
odgovarajuću suradnju među svojim 
sastavnicama za potrebe dolaznih 
studenata (uključujući ured za upis na 
studij, ured za studentski smještaj, 
studentski centar itd.).

•

Mjere će se poduzimati prema potrebi.

9 SURADNJA SA STUDENTSKIM 
ORGANIZACIJAMA: sveučilište je 
uspostavilo mehanizme suradnje sa 
studentskim zborovima i studentskim 
organizacijama (koji mogu omogućiti 
dragocjene usluge podrške gostujućim 
studentima).

•

Zadatak: uspostaviti suradnju sa Studentskim zborom i 
studentskim organizacijama (vidi točku sedam).

Služba za 
međunarodnu 
suradnju

Kraj 2008.

10 UPRAVLJANJE PODACIMA: sveučilište 
ima uspostavljen sustav upravljanja 
podacima za praćenje mobilnosti na 
sveučilištu (Excel kao minimalni stan-
dard, MoveOn kao naprednija inačica).

•
UNIRI će u početku koristiti Excel, a kasnije planira 
nabaviti MoveOn softver.

PRIORITET 1: Broj osoblja
PRIORITET 2: Suradnja među sastavnicama sveučilišta
PRIORITET 3: Smještaj

C AKADEMSKI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 ECTS: sveučilište je usvojilo ECTS 
(European Credit Transfer System) 
sustav prijenosa bodova u sklopu svojih 
akademskih programa.

•
Zadatak: UNIRI će izdati detaljni vodič za ECTS na 
engleskom jeziku.

Služba za 
međunarodnu 
suradnju, Centar 
za studije

2 PROGRAMI NA STRANIM JEZICIMA: 
sveučilište trenutno nudi studijske 
programe ili akademske kolegije na 
stranim jezicima.

•
Zadatak: uvesti barem jedan program  na stranom 
jeziku te barem jedan kolegij na engleskom jeziku na 
svakom fakultetu.

Prodekani za 
nastavu

11./2008.

3 AKADEMSKO OSOBLJE PODRŽAVA 
INTERNACIONALIZACIJU: akademsko 
osoblje sveučilišta aktivno sudjeluje 
u aktivnostima internacionalizacije 
sveučilišta (npr. međunarodno priznato 
djelovanje, uspostavljene veze sa 
stranim sveučilištima, mrežama, pro-
fesionalnim organizacijama itd.).

•

UNIRI aktivno sudjeluje u programu Tempus, Ok-
virnim programima EU i programu Jean Monnet te ima 
iskustva s programima stipendiranja CEEPUS 
i Fulbright. Mnogi profesori s UNIRI-a gostuju na 
stranim sveučilištima.

SVEučiLiŠTE u riJECi
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4 PRIZNAVANJE: akademsko osoblje 
sveučilišta upoznato je s postupcima 
priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta 
(jednako za odlazne i dolazne 
studente).

•
Zadatak: akademskom osoblju na Sveučilištu 
trebale bi biti dostupne informacije o postupcima 
priznavanja.

Rektor,
prorektor,
Služba za 
međunarodnu 
suradnju

5 OSIGURANJE KVALITETE: sveučilište ima 
uspostavljen sustav jamstva kvalitete 
koji potvrđuje da kvaliteta programa 
odgovara standardu ostalih sveučilišta 
unutar Europske unije.

•
UNIRI ima uspostavljen Centar za unaprjeđenje 
kvalitete.

6 IZOBRAZBA OSOBLJA NA PODRUČJU 
STRANIH JEZIKA: sveučilište organizira 
ocjenjivanje i izobrazbu za predavače 
koji već jesu ili će biti uključeni u pro-
grame predavanja na stranom jeziku.

•
Zadatak: Studij engleskog jezika pri Filozofskom 
fakultetu mogao bi organizirati tu vrstu ocjenjivanja.

Rektor,
dekan

7 MEĐUNARODNO OSOBLJE: sveučilište 
planira zapošljavanje stranih predavača 
(na privremeno, djelomično ili puno 
radno vrijeme).

•
Na Sveučilištu u Rijeci radi nekoliko privremeno 
zaposlenih stranih predavača.

PRIORITET 1: Programi na stranim jezicima
PRIORITET 2: Priznavanje
PRIORITET 3: Izobrazba osoblja u području stranih jezika

D FINANCIJSKI KAPACITETI

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN
VREMENSKI ROK

1 PRORAČUN UREDA ZA ERASMUS: 
sveučilište je osiguralo proračun 
za Ured za Erasmus (proračun za 
zaposlenike; ured i opremu; režijske 
troškove).

•
Zadatak: UNIRI  u ovome trenutku nije odredilo takav 
proračun, ali bi moglo dio svojih cjelovitih sredstava 
(lump sum) namijeniti Erasmusu.

Prorektor za 
financije

2 PRORAČUN NAMIJENJEN POVEĆANJU 
STIPENDIJA ZA PROGRAM ERASMUS: 
sveučilište je unutar svog proračuna 
osiguralo sredstva koja omogućuju 
dodatnu financijsku potporu dolaznim 
studentima kroz program Erasmus 
(kako bi se kandidatima slabijeg 
imovinskog statusa osigurao pristup 
programu).

•

Zadatak: dio cjelovitih sredstava (lump sum) mogao bi 
biti namijenjen u te svrhe.

Rektor,
prorektor za 
financije

PRIORITET 1: Odrediti proračun za povećanje stipendija unutar Erasmus programa
PRIORITET 2: Odrediti proračun za Ured za Erasmusav

Sažetak samoprocjene trenutnih kapaciteta 
sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu

Na temelju opisanih trenutnih institucionalnih, admini-
strativnih, akademskih i financijskih kapaciteta, ukupna 
samoprocjena spremnosti Sveučilišta u Rijeci za sudjelo-
vanje u Erasmusu jest: 60% (u postotcima od 0 do 100%).

SVEučiLiŠTE u riJECi
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9.5.
PrOF. Dr. SC. rOkO AnDričEVić
Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju

Sveučilište u Splitu

razlozi za sudjelovanje u programu Erasmus 

1. Očekivana dobrobit od sudjelovanja u Erasmusu Unaprjeđenje kvalitete �
Internacionalizacija �
Viša razina izvođenja nastave �

2. Tri prioritetne aktivnosti za sveučilište u sklopu Erasmusa Studentska mobilnost1. 
Mobilnost akademskog osoblja2. 
Multilateralni projekti3. 

3. Do koje mjere se Erasmus uklapa u
   trenutne prioritete sveučilišta 

Pripreme za Erasmus odvijaju se paralelno s trenutnim prioritetima Sveučilišta u 
Splitu, npr. aktivnostima Povjerenstva za ECTS, uspostavom osiguranja kvalitete, 
naporima za unaprjeđenje mobilnosti studenata/akademskog osoblja itd.

izgledi za  sudjelovanje u Erasmusu

1. Očekivana godina ulaska u Erasmus 2009.

2. Države koje će biti uključene u odlaznu/dolaznu mobilnost sveučilišta u 
sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Italija1. 
Ujedinjeno Kraljevstvo2. 
Austrija3. 

Dolazna mobilnost:
Češka1. 
Austrija2. 
Slovačka3. 

3. Strani jezik/jezici na kojima će se održavati nastava pojedinih akademskih 
programa/kolegija za dolazne studente

Engleski

4. Fakulteti ili odsjeci sveučilišta najpogodniji za odlaznu i dolaznu mobilnost 
u sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Filozofski fakultet/Odsjeci stranih jezika1. 
Ekonomija2. 
Tehničke znanosti3. 

Dolazna mobilnost:
Medicina1. 
Filozofski fakultet/Studij slavistike2. 
Ekonomija3. 
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5. Akademska područja ili akademske discipline/ programi najpogodniji za 
odlaznu i dolaznu mobilnost unutar Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Filologija (humanističke znanosti)1. 
Društvene znanosti2. 
Građevina i elektrotehnika3. 

Dolazna mobilnost:
Društvene znanosti1. 
Studij slavistike (hrvatski jezik)2. 
Humanističke znanosti3. 
Pomorski menadžment4. 

6. Procjena broja osoba koje će sudjelovati u programima dolazne i odlazne 
mobilnosti na sveučilištu 

Odlazni studenti: 50
Odlazno osoblje: 10

Dolazni studenti: 30
Dolazno osoblje: 20

A  INSTITUCIONALNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 POTPORA UPRAVNIH STRUKTURA: 
sveučilišna uprava (rektor, prorektori) 
podržava ulazak institucije u Erasmus.

•
Cjelokupna uprava (rektor i prorektori) podržava 
ulazak u Erasmus.

2 STRATEŠKI KAPACITETI: Mobilnost i 
međunarodni odnosi su uključeni 
kao prioriteti u strateške dokumente 
sveučilišta.

• Odlukom Senata iz svibnja 2007. mobilnost i 
međunarodna suradnja smješteni su na vrh liste 
prioriteta.

Rektor

3 IZJAVA O ERASMUS USMJERENJU (ERAS-
MUS POLICY STATEMENT): sveučilište je 
u procesu izrade ili je već izradilo Izjavu 
o Erasmus usmjerenju (preduvjet za 
dodjelu Erasmus sveučilišne povelje - 
Erasmus University Charter).

•

Sveučilište u Splitu (u daljnjem tekstu: UNIST) 
planira izraditi nacrt Izjave o Erasmus usmjerenju 
(Erasmus Policy Statement) do ili tijekom 2009. 
godine.

Zadatak: izraditi nacrt Izjave o Erasmus usmjeren-
ju (Erasmus Policy Statement).

Rektor 2009.

4 ORGANIZACIJSKI KAPACITETI: sveučilište 
ima odgovarajuće organizacijske 
strukture za upravljanje mobilnošću i 
međunarodnim odnosima (prorek-
tor za međunarodne odnose; Ured za 
međunarodnu suradnju itd.).

•
UNIST ima prorektora zaduženog za međunarodnu 
suradnju, Ured za međunarodnu suradnju s dvoje 
zaposlenika, kao i aktivno Povjerenstvo za ECTS.

5 BILATERALNI SPORAZUMI: sveučilište 
je uspostavilo institucionalnu suradnju 
s europskim sveučilištima u obliku 
bilateralnih sporazuma.

•
UNIST ima 41 bilateralni sporazum sa sveučilištima 
u Europi i izvan Europe.

Zadatak: izabrati najaktivnija partnerstva i pristu-
piti im s prijedlogom suradnje u sklopu Erasmusa.

6 DOSADAŠNJA MEĐUNARODNA SURAD-
NJA: sveučilište ima uspostavljenu 
institucionalnu suradnju s europskim 
sveučilištima kroz:

•
 Programe razmjene •
 Programe združenih studija

 •
 Članstvo u obrazovnim mrežama 

ili profesionalnim organizaci-
jama (EAIE, EUA) •

 Ostale vrste suradnje • Bilateralni sporazumi

SVEučiLiŠTE u SPLiTu

Samoprocjena trenutnih kapaciteta za sudjelovanje u Erasmusu i strategija za ulazak u Erasmus
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SVEučiLiŠTE u SPLiTu

7 RAD S FAKULTETIMA/ ODSJECIMA: 
sveučilište ima razrađen plan kako 
organizirati administriranje Erasmusa 
između središnje administracije i 
pojedinih fakulteta/odsjeka (za potpi-
sivanje bilateralnih sporazuma itd.).

•
UNIST je započeo ovaj proces zatraživši da svaki 
fakultet imenuje koordinatora za ECTS.

8 INFORMATIVNI MATERIJALI: sveučilište 
raspolaže materijalima za informiranje 
dolaznih studenata (internetske 
stranice i tiskani materijali).

•
Zadatak: dopuniti internetsku stranicu verzijom na 
engleskom jeziku.
Dovršiti informativnu brošuru (trenutno u procesu 
izrade)
Izraditi  Info-paket za dolazne studente

2009.

PRIORITET 1: Strateški kapaciteti (Akcijski plan za Erasmus)
PRIORITET 2: Rad s fakultetima (na svakom fakultetu imenovati osoblje zaduženo za komunikaciju s Uredom za međunarodnu suradnju)
PRIORITET 3: Rad s fakultetima (interna procjena međunarodne suradnje)

B  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
SVEUČILIŠTA: sveučilište je imenovalo 
institucionalnog koordinatora za Er-
asmus (kontakt osobu za Nacionalnu 
agenciju na razini sveučilišta).

•
Institucionalni koordinator za Erasmus na razini 
sveučilišta  još uvijek nije službeno imenovan, no 
taj je proces u tijeku.

2  KVALIFICIRANO OSOBLJE: planirani 
Ured za Erasmus okuplja kvalificirano 
osoblje za administriranje programa 
(jezične vještine, prethodno osposo-
bljavanje, financijsko upravljanje itd.).

•
Ured za međunarodnu suradnju trenutno 
zapošljava jednog zaposlenika s iskustvom i jed-
nog zaposlenika na osposobljavanju. Planiramo 
imenovati još dvije osobe.

3 BROJ OSOBLJA: planirani Ured za 
Erasmus ima dovoljan broj osoblja za 
administriranje Erasmusa (uobičajen 
minimum od dvije osobe uz puno radno 
vrijeme).

•
Trenutno imamo dva člana osoblja. Bit će ih 
potrebno još.

4 RASPODJELA RADNIH OBVEZA: osoblje 
zaduženo za Erasmus bavit će se 
samo mobilnošću u sklopu programa 
Erasmus, ne i drugim oblicima 
međunarodne suradnje.

•
Ustanovit ćemo posebne Urede za međunarodnu 
suradnju i za Erasmus.

5 URED I OPREMA: sveučilište raspolaže 
odgovarajućim uredskim prostorom i 
opremom (informatička oprema itd.) 
za Ured za Erasmus.

•
U ovom trenutku ne raspolaže, ali planira se 
reorganizacija - novi kampus je u izgradnji.

Zadatak: osigurati uredski prostor i opremu za 
Ured za Erasmus.

6 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
FAKULTETA/ODSJEKA: imenovani su 
koordinatori za Erasmus na razini 
fakulteta/odsjeka (mogu uključivati i 
administrativno i akademsko osoblje).

•
Ne, ali koordinatori za ETCS mogu djelovati i kao 
koordinatori za Erasmus.

7 SMJEŠTAJ: sveučilište pruža 
odgovarajuća rješenja za smještaj 
dolaznih studenata (smještaj u sklopu 
sveučilišta ili druge mogućnosti 
pronalaženja smještaja).

• •
Postoji nekolicina smještajnih kapaciteta za aka-
demsko osoblje. U ovom trenutku nema dovoljno 
smještajnih kapaciteta za studente.

Zadatak: pristupiti rješavanju problema ne-
dostatka smještaja za dolazne studente.

8 SURADNJA MEĐU SASTAVNI-
CAMA SVEUČILIŠTA: sveučilište ima 
odgovarajuću suradnju među svojim 
sastavnicama za potrebe dolaznih 
studenata (uključujući ured za upis na 
studij, ured za studentski smještaj, 
studentski centar itd.).

•

Zadatak: razviti suradnju među sastavnicama 
sveučilišta tijekom 2009.

2009.
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9 SURADNJA SA STUDENTSKIM 
ORGANIZACIJAMA: sveučilište je 
uspostavilo mehanizme suradnje sa 
studentskim zborovima i studentskim 
organizacijama (koji mogu omogućiti 
dragocjene usluge podrške gostujućim 
studentima).

•

Studentske organizacije su uključene u radne 
skupine (Povjerenstvo za ECTS).

10 UPRAVLJANJE PODACIMA: sveučilište 
ima uspostavljen sustav upravljanja 
podacima za praćenje mobilnosti na 
sveučilištu (Excel kao minimalni stan-
dard, MoveOn kao naprednija inačica).

•
UNIST trenutno koristi Excel za praćenje mobil-
nosti.

PRIORITET 1:  Kvalificirano osoblje (educirati članove osoblja o Erasmusu)
PRIORITET 2:  Upravljanje podacima
PRIORITET 3:  Suradnja sa studentskim organizacijama (potaknuti suradnju)

C AKADEMSKI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 ECTS: sveučilište je usvojilo ECTS 
(European Credit Transfer System) 
sustav prijenosa bodova u sklopu svojih 
akademskih programa.

•
UNIST je usvojilo Ugovor o studiranju (Learn-
ing Agreement) i Prijepis ocjena  te ima Prijavni 
obrazac na engleskom jeziku.

2 PROGRAMI NA STRANIM JEZICIMA: 
sveučilište trenutno nudi studijske 
programe ili akademske kolegije na 
stranim jezicima.

•
Imamo predložene kolegije na engleskom jeziku.

UNIST također provodi interna ocjenjivanja 
osposobljenosti zaposlenih i motivira ih za sud-
jelovanje u programima na stranim jezicima.

3 AKADEMSKO OSOBLJE PODRŽAVA 
INTERNACIONALIZACIJU: akademsko 
osoblje sveučilišta aktivno sudjeluje 
u aktivnostima internacionalizacije 
sveučilišta (npr. međunarodno priznato 
djelovanje, uspostavljene veze sa 
stranim sveučilištima, mrežama, pro-
fesionalnim organizacijama itd.).

•

Internacionalizacija je najzastupljenija na 
sljedećim fakultetima: Medicinski fakultet, 
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodograd-
nje, Fakultet prirodoslovno-matematičkih 
znanosti, Građevinsko-arhitektonski fakultet.

4 PRIZNAVANJE: akademsko osoblje 
sveučilišta upoznato je s postupcima 
priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta 
(jednako za odlazne i dolazne 
studente).

•
Osoblje je upoznato s postupcima priznavanja, no 
ono je još daleko od provedbe.

5 OSIGURANJE KVALITETE: sveučilište ima 
uspostavljen sustav jamstva kvalitete 
koji potvrđuje da kvaliteta programa 
odgovara standardu ostalih sveučilišta 
unutar Europske unije.

•
UNIST ima uveden sustav osiguranja kvalitete, 
uključujući upitnike za studente o kvaliteti 
nastave.

6 IZOBRAZBA OSOBLJA U PODRUČJU 
STRANIH JEZIKA: sveučilište organizira 
ocjenjivanje i izobrazbu za predavače 
koji već jesu ili će biti uključeni u pro-
grame predavanja na stranom jeziku.

•
Izobrazba osoblja u području stranih jezika u 
budućnosti se planira provoditi kroz Ured za 
Erasmus.

7 MEĐUNARODNO OSOBLJE: sveučilište 
planira zapošljavanje stranih predavača 
(na privremeno, djelomično ili puno 
radno vrijeme).

•
PRIORITET 1: Izobrazba osoblja u području stranih jezika
PRIORITET 2: Programi na stranim jezicima (razviti programe na engleskom jeziku)
PRIORITET 3: Međunarodno osoblje

SVEučiLiŠTE u SPLiTu
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SVEučiLiŠTE u SPLiTu

D FINANCIJSKI KAPACITETI

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN
VREMENSKI ROK

1 PRORAČUN UREDA ZA ERASMUS: 
sveučilište je osiguralo proračun 
za Ured za Erasmus (proračun za 
zaposlenike; ured i opremu; režijske 
troškove).

•
Zadatak: početi planirati proračun za Erasmus od 
akademske godine 2008./2009. 
             

2008./2009.

2 PRORAČUN NAMIJENJEN POVEĆANJU 
STIPENDIJA ZA PROGRAM ERASMUS: 
sveučilište je unutar svog proračuna 
osiguralo sredstva koja omogućuju 
dodatnu financijsku potporu dolaznim 
studentima kroz program Erasmus 
(kako bi se kandidatima slabijeg 
imovinskog statusa osigurao pristup 
programu).

•

Stipendije će se dodjeljivati studentima putem 
Sveučilišnog Povjerenstva za znanost.

 

PRIORITET 1:  Proračun za Ured za Erasmus
PRIORITET 2:  Proračun za povećanje stipendija unutar programa Erasmus

Sažetak samoprocjene trenutnih kapaciteta 
sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu

Na temelju opisanih trenutnih institucionalnih, admini-
strativnih, akademskih i financijskih kapaciteta, ukupna 
samoprocjena spremnosti Sveučilišta u Splitu za sudjelo-
vanje u Erasmusu jest:  50% (u postotcima od 0 do 100%).
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9.6.
Dr. SC. SrEćkO JELuŠić, iZV. PrOF.
Prorektor za međuinstitucionalnu i međunarodnu suradnju, knjižnicu i izdavaštvo

Sveučilište u Zadru

razlozi za sudjelovanje u programu Erasmus 

1. Očekivana dobrobit od sudjelovanja u Erasmusu Poboljšana kvaliteta akademskih programa �
Uspostava programa združenih studija �
Bolja umreženost  akademskog i administrativnog osoblja na razini EU  �
Općenito povećanje akademske mobilnosti �
Veća prisutnost Sveučilišta u javnosti �

2. Tri prioritetne aktivnosti za sveučilište u sklopu Erasmusa Studentska mobilnost1. 
Mobilnost akademskog osoblja2. 
Intenzivni tečajevi jezika unutar programa Erasmus (EILC)3. 

3. Do koje mjere se Erasmus uklapa u
   trenutne prioritete sveučilišta 

Dokument o dugoročnom razvoju Sveučilišta u Zadru svrstava međunarodne 
odnose u prioritetna područja, no program Erasmus se još ne spominje 
izrijekom.

Međunarodna strategija Sveučilišta u Zadru je u fazi nacrta i bit će predložena 
za usvajanje Senatu Sveučilišta u Zadru na sjednici 16. 5. 2008. godine, a 
program Erasmus postaje jedan od prioriteta Sveučilišta.

Perspektiva sudjelovanja u Erasmusu

1. Očekivana godina ulaska u Erasmus 2009.

2. Države koje će biti uključene u odlaznu/dolaznu mobilnost sveučilišta u 
sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Austrija1. 
Slovenija2. 
Italija3. 

Dolazna mobilnost:
Austrija1. 
Češka2. 
Slovenija3. 
Države Zapadnog Balkana4. 

3. Strani jezik/jezici na kojima će se održavati nastava pojedinih akademskih 
programa/kolegija za dolazne studente

Engleski
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4. Fakulteti ili odsjeci sveučilišta najpogodniji za odlaznu i dolaznu mobilnost 
u sklopu Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Odjeli studija stranih jezika1. 

Dolazna mobilnost:
Odjel za kroatistiku i slavistiku1. 
Odjel za arheologiju2. 
Odjel za geografiju3. 
Odjel za knjižničarstvo4. 

5. Akademska područja ili akademske discipline/ programi najpogodniji za 
odlaznu i dolaznu mobilnost unutar Erasmusa

Odlazna mobilnost:
Strani jezici1. 

    
Dolazna mobilnost:

Kroatistika i slavistika1. 
Arheologija2. 
Geografija3. 
Knjižničarstvo4. 

6. Procjena broja osoba koje će sudjelovati u programima dolazne i odlazne 
mobilnosti na sveučilištu 

Odlazni studenti: 15-20* (trenutno 11)
Odlazno osoblje: nije primjenjivo 

Dolazni studenti: 10-15* (trenutno pet)
Dolazno osoblje: nije primjenjivo

* U prvoj godini priključenja Erasmusu

A  INSTITUCIONALNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 POTPORA UPRAVNIH STRUKTURA: 
sveučilišna uprava (rektor, prorektori) 
podržava ulazak institucije u Erasmus.

•
2 STRATEŠKI KAPACITETI: Mobilnost i 

međunarodni odnosi su uključeni 
kao prioriteti u strateške dokumente 
sveučilišta. •

Zadatak: strateški dokumenti Sveučilišta za izradu 
nacrta Izjave o Erasmus usmjerenju (Erasmus Policy 
Statement) su izrađeni.

Ured za 
međunarodnu 
suradnju, 
prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

4./2008.

3 IZJAVA O ERASMUS USMJERENJU (ERAS-
MUS POLICY STATEMENT): sveučilište je 
u procesu izrade ili je već izradilo Izjavu 
o Erasmus usmjerenju (preduvjet za 
dodjelu Erasmus sveučilišne povelje - 
Erasmus University Charter).

•
Vidjeti gore, točka 2. Ured za 

međunarodnu 
suradnju, 
prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

5./2008.

4 ORGANIZACIJSKI KAPACITETI: sveučilište 
ima odgovarajuće organizacijske 
strukture za upravljanje mobilnošću i 
međunarodnim odnosima (prorek-
tor za međunarodne odnose; Ured za 
međunarodne odnose itd.).

•
Sveučilište u Zadru ima Ured za međunarodnu 
suradnju (djeluje od 2002. godine), kao i prorektora  
za međunarodnu suradnju.

5 BILATERALNI SPORAZUMI: sveučilište 
je uspostavilo institucionalnu suradnju 
s europskim sveučilištima u obliku 
bilateralnih sporazuma.

•
6 DOSADAŠNJA MEĐUNARODNA SURAD-

NJA: sveučilište ima uspostavljenu 
institucionalnu suradnju s europskim 
sveučilištima kroz:

•
 Programe razmjene •

Samoprocjena trenutnih kapaciteta za sudjelovanje u Erasmusu i strategija za ulazak u Erasmus
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 Programe združenih studija
 

•

U pripremi je nekoliko programa združenih studija Odjel za soci-
ologiju, Odjel za 
poljodjelstvo i 
akvakulturu Sre-
dozemlja, Odjel 
za knjižničarstvo, 
Odjel za promet i 
pomorstvo

2008./2009.

 Članstvo u obrazovnim mrežama 
ili profesionalnim organizacijama 
(EAIE, EUA)

•
 Ostale vrste suradnje 

7 RAD S FAKULTETIMA/ ODSJECIMA: 
sveučilište ima razrađen plan kako 
organizirati administriranje Erasmusa 
između središnje administracije i 
pojedinih fakulteta/odsjeka (za potpi-
sivanje bilateralnih sporazuma itd.).

•
Zadatak: bit će potrebna koordinacija aktivnosti, 
prije svega među pročelnicima odjela.

Ured za 
međunarodnu 
suradnju,  
prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

10./2008.

8 INFORMATIVNI MATERIJALI: sveučilište 
raspolaže materijalima za informiranje 
dolaznih studenata (internetske 
stranice i tiskani materijali).

•

Sveučilište u Zadru (u daljnjem tekstu: UNIZD) 
izdalo je Vodič za strane studente (na engleskom 
jeziku), dostupan u tiskanom obliku kao i na inter-
netskim stranicama Sveučilišta.

Usto, UNIZD je omogućilo pregled sljedećih 
dokumenata na svojim internetskim stranicama (na 
hrvatskom i engleskom jeziku):

Prijepis ocjena, �
Prijavni obrazac, �
Ugovor o studiranju  � (Learning Agreement),
Dodatak diplomi  � (Diploma Supplement).

PRIORITET 1: Strateški kapaciteti (strateški dokumenti)
PRIORITET 2: Izjava o Erasmus usmjerenju (Erasmus Policy Statement)
PRIORITET 3: Organizacijski kapaciteti  (imenovanje koordinatora za Erasmus na razini odjela i jasna definicija njihovih radnih zadataka)

B  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
SVEUČILIŠTA: sveučilište je imenovalo 
institucionalnog koordinatora za Er-
asmus (kontakt osobu za Nacionalnu 
agenciju na razini sveučilišta).

•

2 KVALIFICIRANO OSOBLJE: planirani 
Ured za Erasmus okuplja kvalificirano 
osoblje za administriranje programa 
(jezične vještine, prethodno osposo-
bljavanje, financijsko upravljanje itd.).

•
Zadatak: potrebno je dodatno osposobljavanje 
osoblja zaduženog za  rad na Erasmusu.

Ured za 
međunarodnu 
suradnju

2008.

3 BROJ OSOBLJA: planirani Ured za 
Erasmus ima dovoljan broj osoblja za 
administriranje Erasmusa (uobičajen 
minimum od dvije osobe uz puno radno 
vrijeme).

•
Zadatak: Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa treba biti dostavljen zahtjev za financiranje 
potrebnog osoblja.

Rektor 2008.

4 RASPODJELA RADNIH OBVEZA: osoblje 
zaduženo za Erasmus bavit će se 
samo mobilnošću u sklopu programa 
Erasmus, ne i drugim oblicima 
međunarodne suradnje.

•
Jednako kao gore (točka 3).

5 URED I OPREMA: sveučilište raspolaže 
odgovarajućim uredskim prostorom i 
opremom (informatička oprema itd.) 
za Ured za Erasmus.

•
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6 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
FAKULTETA/ODSJEKA: imenovani su 
koordinatori za Erasmus na razini 
fakulteta/odsjeka (mogu uključivati i 
administrativno i akademsko osoblje).

•
Zadatak: preraspodijeliti dužnosti administra-
tivnog osoblja na odjelima kako bi se imenovali 
koordinatori za 
Erasmus na razini odjela.

Rektor 2008.

7 SMJEŠTAJ: sveučilište pruža 
odgovarajuća rješenja za smještaj 
dolaznih studenata (smještaj u sklopu 
sveučilišta ili druge mogućnosti 
pronalaženja smještaja).

•
Zadatak: angažirati vanjske suradnike za aktivnosti 
vezane uz pronalaženje studentskog smještaja.

Prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

2008./2009.

8 SURADNJA MEĐU SASTAVNI-
CAMA SVEUČILIŠTA: sveučilište ima 
odgovarajuću suradnju među svojim 
sastavnicama za potrebe dolaznih 
studenata (uključujući ured za upis na 
studij, ured za studentski smještaj, 
studentski centar itd.).

•

Svi dolazni strani studenti na UNIZD prijavljeni 
su u Uredu za upis na studij, gdje se podaci za 
međunarodne studente čuvaju zasebno.

Dolaznim studentima dodjeljuje se sveučilišna e-
mail adresa te u svojim sobama u studentskom domu 
imaju pristup Internetu. Također imaju slobodan 
pristup uslugama Sveučilišne knjižnice.

9 SURADNJA SA STUDENTSKIM 
ORGANIZACIJAMA: sveučilište je 
uspostavilo mehanizme suradnje sa 
studentskim zborovima i studentskim 
organizacijama (koji mogu omogućiti 
dragocjene usluge podrške gostujućim 
studentima).

•

Zadatak: uspostaviti mehanizam suradnje sa stu-
dentskim organizacijama.

Prorektor za 
međunarodnu 
suradnju

2008./2009.

10 UPRAVLJANJE PODACIMA: sveučilište 
ima uspostavljen sustav upravljanja 
podacima za praćenje mobilnosti na 
sveučilištu (Excel kao minimalni stan-
dard, MoveOn kao naprednija inačica).

•
Zadatak: izraditi bazu podataka za praćenje 
mobilnosti.

Ured za 
međunarodnu 
surad-
nju, prorektor 
za međunarodnu 
suradnju

2008.

PRIORITET 1: Povećati broj osoblja
PRIORITET 2: Koordinatori za Erasmus na razini odjela
PRIORITET 3: Smještaj dolaznih studenata

C AKADEMSKI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VRE-
MENSKI ROK

1 ECTS: sveučilište je usvojilo ECTS 
(European Credit Transfer System) 
sustav prijenosa bodova u sklopu svojih 
akademskih programa.

•
2 PROGRAMI NA STRANIM JEZICIMA: 

sveučilište trenutno nudi studijske 
programe ili akademske kolegije na 
stranim jezicima.

•
Studijski programi stranih jezika podučavaju se na 
stranim jezicima.

3 AKADEMSKO OSOBLJE PODRŽAVA 
INTERNACIONALIZACIJU: akademsko 
osoblje sveučilišta aktivno sudjeluje 
u aktivnostima internacionalizacije 
sveučilišta (npr. međunarodno priznato 
djelovanje, uspostavljene veze sa 
stranim sveučilištima, mrežama, pro-
fesionalnim organizacijama itd.).

•

4 PRIZNAVANJE: akademsko osoblje 
sveučilišta upoznato je s postupcima 
priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta 
(jednako za odlazne i dolazne 
studente).

•

Akademsko osoblje je tek djelomično upoznato s 
ovim postupcima.

Zadatak: sastaviti brošuru koja će sadržavati 
informacije o priznavanju vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta; organizirati 
informativne sastanke.

Ured za 
međunarodnu 
surad-
nju, prorektor 
za međunarodnu 
suradnju

2008./2009.

SVEučiLiŠTE u ZADru
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5 OSIGURANJE KVALITETE: sveučilište ima 
uspostavljen sustav jamstva kvalitete 
koji potvrđuje da kvaliteta programa 
odgovara standardu ostalih sveučilišta 
unutar Europske unije.

•

UNIZD ima Ured za promicanje kvalitete rada. 
Unatoč tome, ovaj dio novih studijskih programa 
najviše zbunjuje i potrebna su dodatna pojašnjenja.

Zadatak: omogućiti dodatne informacije i stručno 
savjetovanje na razini sveučilišne uprave, kao i na 
ostalim razinama.

Prorektorica za 
studije i stu-
dentska pitanja

2008./2009.

6 IZOBRAZBA OSOBLJA NA PODRUČJU 
STRANIH JEZIKA: sveučilište organizira 
ocjenjivanje i izobrazbu za predavače 
koji već jesu ili će biti uključeni u pro-
grame predavanja na stranom jeziku.

•
Zadatak: razviti sustavan pristup jezičnoj izobrazbi 
osoblja.

Prorektorica za 
studije i stu-
dentska pitanja

2008./2009.

7 MEĐUNARODNO OSOBLJE: sveučilište 
planira zapošljavanje stranih predavača 
(na privremeno, djelomično ili puno 
radno vrijeme).

•
PRIORITET 1: Programi na stranim jezicima
PRIORITET 2: Potpora internacionalizaciji od strane akademskog osoblja
PRIORITET 3: Osiguranje kvalitete

D FINANCIJSKI KAPACITETI

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO 
TIJELO

PRIBLIŽAN
VREMENSKI ROK

1 PRORAČUN UREDA ZA ERASMUS: 
sveučilište je osiguralo proračun 
za Ured za Erasmus (proračun za 
zaposlenike; ured i opremu; režijske 
troškove).

•
Zadatak: uključiti proračun za Erasmus u proračun 
Sveučilišta za 2009. godinu.

Rektor 2009.

2 PRORAČUN NAMIJENJEN POVEĆANJU 
STIPENDIJA ZA PROGRAM ERASMUS: 
sveučilište je unutar svog proračuna 
osiguralo sredstva koja omogućuju 
dodatnu financijsku potporu dolaznim 
studentima kroz program Erasmus 
(kako bi se kandidatima slabijeg 
imovinskog statusa osigurao pristup 
programu).

•

UNIZD omogućuje odlaznim studentima financijsku 
potporu u obliku stipendija.
 
Zadatak: razviti sistematičniji pristup stipendiranja 
odlaznih studenata koji će  sudjelovati u programu 
Erasmus.

Rektor,
prorektori 2009.

PRIORITET 1:
PRIORITET 2:

SVEučiLiŠTE u ZADru

Sažetak samoprocjene trenutnih kapaciteta 
sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu

Na temelju opisanih trenutnih institucionalnih, admini-
strativnih, akademskih i financijskih kapaciteta, ukupna 
samoprocjena spremnosti Sveučilišta u Zadru za sudjelo-
vanje u Erasmusu jest: 50% (u postotcima od 0 do 100%).

Studenti i profesori pokazuju veliko zanimanje za mobil-
nost i razvoj programa Erasmus, no trebali bismo poraditi 
na dostupnosti kvalitetnijih informacija, povećanju broja 
osoblja i poduci u području stranih jezika. Na našem Sveu-
čilištu najteže će biti postići ujednačeno sudjelovanje 
svih sastavnica u ovim aktivnostima. Uprava Sveučilišta 
i administrativno osoblje zaduženo za spomenute 
aktivnosti svjesni su svih izazova i poteškoća pri provedbi 

ovog programa, no u isto vrijeme su odlučni u svojim 
nastojanjima kako bi ostvarili mogućnosti dostupne kroz 
program Erasmus.
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9.7.
PrOF. Dr. SC. iVAn ŠiMOnOVić
Prorektor za međunarodnu suradnju i međuinstitucijsku suradnju

Sveučilište u Zagrebu

razlozi za sudjelovanje u programu Erasmus 

1. Očekivana dobrobit od sudjelovanja u Erasmusu Postati ravnopravan sudionik u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

2. Tri prioritetne aktivnosti za sveučilište u sklopu Erasmusa Studentska mobilnost1. 
Mobilnost akademskog osoblja2. 
Multilateralni projekti3. 

3. Do koje mjere se Erasmus uklapa u
   trenutne prioritete sveučilišta 

Mobilnost i sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje prioritet je 
Sveučilišta u Zagrebu.

Perspektiva sudjelovanja u Erasmusu

1. Očekivana godina ulaska u Erasmus Očekivali smo ulazak otkada je Hrvatska postala država kandidatkinja za 
članstvo u EU.

2. Države koje će biti uključene u odlaznu/dolaznu mobilnost sveučilišta u 
sklopu Erasmusa

Odlazna i dolazna mobilnost:
Zemlje članice EU.1. 

3. Strani jezik/jezici na kojima će se održavati nastava pojedinih akademskih 
programa/kolegija za dolazne studente

Engleski1. 
Hrvatski2. 

4. Fakulteti ili odsjeci sveučilišta najpogodniji za odlaznu i dolaznu mobilnost 
u sklopu Erasmusa

 Odlazna i dolazna mobilnost:
Filozofski fakultet1. 
Ekonomski fakultet2. 
Fakulteti s područja tehničkih znanosti3. 

5. Akademska područja ili akademske discipline/ programi najpogodniji za 
odlaznu i dolaznu mobilnost unutar Erasmusa

Odlazna i dolazna mobilnost:
Humanističke znanosti1. 
Društvene znanosti2. 
Tehničke znanosti3. 

6. Procjena broja osoba koje će sudjelovati u programima dolazne i odlazne 
mobilnosti na sveučilištu 

Odlazni studenti: 400
Odlazno osoblje: 60

Dolazni studenti: 200
Dolazno osoblje: 40
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A  INSTITUCIONALNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VREMEN-
SKI ROK

1 POTPORA UPRAVNIH STRUKTURA: 
sveučilišna uprava (rektor, prorek-
tori) podržava ulazak institucije u 
Erasmus. •

Senat Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: 
UNIZG) usvojio je  „Deklaraciju o poticanju 
uključivanja u međunarodne programe razmjene“ 
u svibnju 2007. godine i „Plan aktivnosti i mjera 
za poticanje međunarodne razmjene“ u lipnju 
2007. godine.

2 STRATEŠKI KAPACITETI: Mobilnost i 
međunarodni odnosi su uključeni 
kao prioriteti u strateške dokumente 
sveučilišta.

• Vidjeti gore.
  

3 IZJAVA O ERASMUS USMJERENJU 
(ERASMUS POLICY STATEMENT): 
sveučilište je u procesu izrade ili 
je već izradilo Izjavu o Erasmus 
usmjerenju (preduvjet za dodjelu Er-
asmus sveučilišne povelje - Erasmus 
University Charter).

•

Sveučilište u Zagrebu izradilo je nacrt Izjave o 
Erasmus usmjerenju.

          

4 ORGANIZACIJSKI KAPACITETI: 
sveučilište ima odgovarajuće orga-
nizacijske strukture za upravljanje 
mobilnošću i međunarodnim odno-
sima (prorektor za međunarodne 
odnose; Ured za međunarodnu 
suradnju itd.).

•

Prorektor za međunarodnu suradnju �
Središnji Ured za međunarodnu suradnju �
Prodekani zaduženi za međunarodnu suradnju  �
na sastavnicama
Uredi za međunarodnu suradnju na sastavni- �
cama (administrativno osoblje)

   

5 BILATERALNI SPORAZUMI: sveučilište 
je uspostavilo institucionalnu 
suradnju s europskim sveučilištima u 
obliku bilateralnih sporazuma.

•
Potpisano oko 60 sporazuma sa sveučilištima 
iz EU.

        

6 DOSADAŠNJA MEĐUNARODNA SURAD-
NJA: sveučilište ima uspostavljenu 
institucionalnu suradnju s europskim 
sveučilištima kroz:

•
 Programe razmjene •
 Programe združenih studija

 •
 Članstvo u obrazovnim 

mrežama ili profesionalnim 
organizacijama (EAIE, EUA) •

 Ostale vrste suradnje
 • Mobilnost kroz studentske udruge, npr. IAESTE.

7 RAD S FAKULTETIMA/ ODSJECIMA: 
sveučilište ima razrađen plan kako 
organizirati administriranje Erasmusa 
između središnje administracije 
i pojedinih fakulteta/odsjeka (za 
potpisivanje bilateralnih sporazuma 
itd.).

•

Na svim sastavnicama imenovani su ECTS-
koordinatori.    

SVEučiLiŠTE u ZAGrEBu

Samoprocjena trenutnih kapaciteta za sudjelovanje u Erasmusu i strategija za ulazak u Erasmus
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8 INFORMATIVNI MATERIJALI: 
sveučilište raspolaže materijalima 
za informiranje dolaznih stude-
nata (internetske stranice i tiskani 
materijali).

•

International Student Guide �
Internetske stranice na hrvatskom i engleskom  �
jeziku
U izradi je Informacijski paket na engleskom  �
jeziku.

PRIORITET 1: -
PRIORITET 2: -
PRIORITET 3: -

B  ADMINISTRATIVNI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VREMEN-
SKI ROK

1 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
SVEUČILIŠTA: sveučilište je imenovalo 
institucionalnog koordinatora za Er-
asmus (kontakt osobu za Nacionalnu 
agenciju na razini sveučilišta).

•

2  KVALIFICIRANO OSOBLJE: planirani 
Ured za Erasmus okuplja kvalificirano 
osoblje za administriranje programa 
(jezične vještine, prethodno ospo-
sobljavanje, financijsko upravljanje 
itd.).

•
Očekujemo od Agencije za mobilnost i programe 
EU da organizira radionice, seminare i sl. kako bi 
se administrativno osoblje kontinuirano obra-
zovalo za upravljanje programom Erasmus.

3 BROJ OSOBLJA: planirani Ured za 
Erasmus ima dovoljan broj osoblja za 
administriranje Erasmusa (uobičajen 
minimum od dvije osobe uz puno 
radno vrijeme).

•

4 RASPODJELA RADNIH OBVEZA: osoblje 
zaduženo za Erasmus bavit će se 
samo mobilnošću u sklopu pro-
grama Erasmus, ne i drugim oblicima 
međunarodne suradnje.

•

5 URED I OPREMA: sveučilište raspolaže 
odgovarajućim uredskim prostorom i 
opremom (informatička oprema itd.) 
za Ured za Erasmus.

•
UNIZG ne raspolaže softverom za financijsko 
upravljanje programom Erasmus-MoveOn.

6 KOORDINATOR ZA ERASMUS NA RAZINI 
FAKULTETA/ODSJEKA: imenovani su 
koordinatori za Erasmus na razini 
fakulteta/odsjeka (mogu uključivati 
i administrativno i akademsko 
osoblje).

•

7 SMJEŠTAJ: sveučilište pruža 
odgovarajuća rješenja za smještaj 
dolaznih studenata (smještaj u sk-
lopu sveučilišta ili druge mogućnosti 
pronalaženja smještaja).

•
Određeni smještajni kapaciteti postoje, međutim 
oni su vrlo ograničeni. O smještaju se trenutno 
pregovara sa Studentskim centrom UNIZG-a. 
Očekujemo od Agencije za mobilnost i programe 
EU veći angažman i podršku u rješavanju ovog 
pitanja.

8 SURADNJA MEĐU SASTAVNI-
CAMA SVEUČILIŠTA: sveučilište ima 
odgovarajuću suradnju među svojim 
sastavnicama za potrebe dolaznih 
studenata (uključujući ured za 
upis na studij, ured za studentski 
smještaj, studentski centar itd.).

•
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9 SURADNJA SA STUDENTSKIM 
ORGANIZACIJAMA: sveučilište je 
uspostavilo mehanizme suradnje sa 
studentskim zborovima i students-
kim organizacijama (koji mogu 
omogućiti dragocjene usluge podrške 
gostujućim studentima).

• Postoji suradnja s nekim studentskim orga-
nizacijama.

10 UPRAVLJANJE PODACIMA: sveučilište 
ima uspostavljen sustav upravljanja 
podacima za praćenje mobilnosti 
na sveučilištu (Excel kao minimalni 
standard, MoveOn kao naprednija 
inačica).

•
Uveden je djelomičan sustav upravljanja 
podacima, no u tom pogledu očekujemo daljnje 
informacije od Agencije za mobilnost i programe 
EU.

PRIORITET 1: -
PRIORITET 2: -
PRIORITET 3: -

C AKADEMSKI KAPACITETI 

 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN VREMEN-
SKI ROK

1 ECTS: sveučilište je usvojilo ECTS 
(European Credit Transfer System) 
sustav prijenosa bodova u sklopu svojih 
akademskih programa.

•
2 PROGRAMI NA STRANIM JEZICIMA: 

sveučilište trenutno nudi studijske 
programe ili akademske kolegije na 
stranim jezicima.

•
Na Medicinskom fakultetu postoji cjeloviti 
studij na engleskom jeziku, a Ekonomski 
fakultet i Akademija likovnih umjetnosti nude 
pojedine kolegije na engleskom jeziku.

3 AKADEMSKO OSOBLJE PODRŽAVA 
INTERNACIONALIZACIJU: akademsko 
osoblje sveučilišta aktivno sudjeluje 
u aktivnostima internacionalizacije 
sveučilišta (npr. međunarodno priznato 
djelovanje, uspostavljene veze sa 
stranim sveučilištima, mrežama, pro-
fesionalnim organizacijama itd.).

•

4 PRIZNAVANJE: akademsko osoblje 
sveučilišta upoznato je s postupcima 
priznavanja vremenskog razdoblja 
provedenog izvan matičnog sveučilišta 
(jednako za odlazne i dolazne 
studente).

•
Pri svakoj sastavnici  UNIZG-a postoje ECTS-
koordinatori (akademsko osoblje). Cilj je 
uključiti što veći broj sveučilišnih nastavnika u 
postupke priznavanja.

5 OSIGURANJE KVALITETE: sveučilište ima 
uspostavljen sustav jamstva kvalitete 
koji potvrđuje da kvaliteta programa 
odgovara standardu ostalih sveučilišta 
unutar Europske unije.

•
Sveučilišni Odbor za osiguranje kvalitete  �
Središnji Ured za osiguranje kvalitete �
Povjerenstva za kvalitetu na sastavnicama �

6 IZOBRAZBA OSOBLJA NA PODRUČJU 
STRANIH JEZIKA: sveučilište organizira 
ocjenjivanje i izobrazbu za predavače 
koji već jesu ili će biti uključeni u pro-
grame predavanja na stranom jeziku.

•

7 MEĐUNARODNO OSOBLJE: sveučilište 
planira zapošljavanje stranih predavača 
(na privremeno, djelomično ili puno 
radno vrijeme).

•
Na UNIZG djeluju i strani predavači, ovisno o 
potrebama studijskih programa. Također se 
organiziraju predavanja gostujućih profesora 
kroz programe akademske razmjene.

PRIORITET 1: -
PRIORITET 2: -
PRIORITET 3: -
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 PREPORUČENI  KAPACITETI DA NE PODUZETE MJERE I/ILI MJERE KOJE SE TREBAJU 
PODUZETI

ODGOVORNO TIJELO PRIBLIŽAN
VREMENSKI ROK

1 PRORAČUN UREDA ZA ERASMUS: 
sveučilište je osiguralo proračun 
za Ured za Erasmus (proračun za 
zaposlenike; ured i opremu; režijske 
troškove).

•
  

2 PRORAČUN NAMIJENJEN POVEĆANJU 
ERASMUSOVIH STIPENDIJA: sveučilište 
je unutar svog proračuna osiguralo 
sredstva koja omogućuju dodatnu 
financijsku potporu dolaznim studen-
tima kroz program Erasmus (kako bi 
se kandidatima slabijeg imovinskog 
statusa osigurao pristup programu).

•

Na sastanku Odbora za međunarodnu 
suradnju održanom 22. travnja 2008. godine 
zaključeno je da je iznos od 300 EUR po 
„odlaznom“ Erasmus studentu nedovoljan te 
da će se  UNIZG potruditi da osigura i dodatna 
sredstva za financijsku potporu.

  

PRIORITET 1: -
PRIORITET 2: -

 

Sažetak samoprocjene trenutnih kapaciteta 
sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu

Na temelju opisanih trenutnih institucionalnih, admini-
strativnih, akademskih i financijskih kapaciteta, ukupna 
samoprocjena spremnosti Sveučilišta u Zagrebu za 
sudjelovanje u Erasmusu jest:  70% (u postotcima od 0 do 
100%).

SVEučiLiŠTE u ZAGrEBu
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Zaključci 

Usporedbom akcijskih planova hrvatskih sveučilišta 
koji su predstavljeni u ovom poglavlju ističe se nekoliko 
najuočljivijih prepreka s kojima se gotovo sva sveučilišta 
suočavaju prije ulaska u program Erasmus. Preciznije 
rečeno, zaključci se mogu izvući usporedbom prioriteta 
koja su sveučilišta najčešće odredila kao najvažnije unutar 
svake kategorije kapaciteta za ulazak u Erasmus.

institucionalni kapaciteti

Strateški kapaciteti:  � većina hrvatskih sveučilišta 
izdvojila je nedostatak strateških kapaciteta (tj. 
uključivanje internacionalizacije i mobilnosti u 
strateške planove sveučilišta) kao bitnu prepreku i kao 
pitanje od najveće važnosti. Najuočljivije iznimke su 
Sveučilišta u Rijeci i Zagrebu.
Rad s fakultetima/odsjecima:  � većina hrvatskih 
sveučilišta označila je problematičnom koordinaciju 
aktivnosti vezanih uz Erasmus između središnje uprave 
sveučilišta i fakulteta/odsjeka, iako je taj problem 
uočljiviji na većim, decentraliziranim sveučilištima.

Administrativni kapaciteti

Broj osoblja:  � mnoga su sveučilišta izrazila nužnost 
zapošljavanja novog osoblja za rad na Erasmusu i tu 
stavku smjestila na vrh prioriteta.
Smještaj:  � iako ga sva sveučilišta ne izdvajaju kao 
problem, za većinu njih smještaj još uvijek predstavlja 
veliku prepreku dolaznoj mobilnosti (poglavito 
studenata).

Akademski kapaciteti 

Programi na stranim jezicima:  � iako neka sveučilišta već 
imaju (ili su u procesu uspostave) akademskih kolegija 
ili programa koji se podučavaju na stranom jeziku, 
gotovo su sva sveučilišta ovaj problem smjestila na 
vrh prioriteta, što pokazuje da se po ovom pitanju još 
mnogo toga mora poduzeti.
Priznavanje:  � čini se kako je razina do koje je akadem-
sko osoblje upoznato s postupcima priznavanja još 
uvijek problematična na nekolicini sveučilišta, stoga 
bi trebalo pristupiti rješavanju tog problema kako bi se 
osiguralo uspješno sudjelovanje u Erasmusu.

Financijski kapaciteti

Većina sveučilišta nalazi se u istoj poziciji u odnosu na  �
ovu kategoriju. Naime, gotovo nijedno sveučilište nije 
unutar svog proračuna odredilo sredstva za financi-
ranje Ureda za Erasmus, a svega je nekolicina odredila 
sredstva za dodatno stipendiranje odlaznih studenata. 
Vrijedna iznimka je Sveučilište u Zagrebu koje je već 
uvrstilo plan financiranja provedbe Erasmusa u svoj 
proračun.

Ovakav pregled akcijskih planova svakog hrvatskog 
sveučilišta vodi do zaključka da samoprocjena njihovih 
trenutnih kapaciteta (i prepreka) za ulazak u Erasmus 
potvrđuje nalaze vanjske procjene koju je proveo Institut 
za društvena istraživanja. Ipak, samoprocjene i akcijski 
planovi također su omogućili zapažanje dodatnog 
elementa koji nije bio uključen u istraživanje, a odnosi se 
na očekivanja koja sveučilišta imaju od ulaska u Erasmus 
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(u okvirima očekivane dobrobiti i izgleda za sudjelovanje 
u programu).

Očekivanja od ulaska u Erasmus

Očekivana dobrobit:  � svako sveučilište izdvojilo je 
internacionalizaciju kao jednu od glavnih dobrobiti 
ulaska u Erasmus, a većina ih je također spomenula  
unaprjeđenje kvalitete kao dugoročnu dobrobit.
Prioritetne aktivnosti Erasmusa:  � studentska mobil-
nost navedena je kao primarni fokus sudjelovanja u 
Erasmusu, a dosljedno je prati mobilnost akademskog 
osoblja. Kao treća prioritetna aktivnost Erasmusa 
često se spominju multilateralni projekti.
Prioritetnost Erasmusa:  � sva se sveučilišta slažu da je 
Erasmus u ovom trenutku prioritet, jer je u potpunom 
skladu s ciljem provedbe Bolonjskog procesa na sva-
kom sveučilištu. Usto, nekoliko je sveučilišta navelo 
mobilnost kao poseban prioritet.

Perspektiva sudjelovanja u Erasmusu

Godina ulaska:  � većina sveučilišta se namjerava priklju-
čiti Erasmusu od samog početka provedbe programa 
u Hrvatskoj (akademska godina 2009./2010.), dok su 
dva sveučilišta opreznija u svojim namjerama odlučivši 
se za akademsku godinu 2010./2011.
Države:  � u okvirima dolazne kao i odlazne mobilnosti 
Njemačka i Austrija imaju status ključnih ciljnih država, 
dok je Italija ciljna država za sveučilišta na Jadranu. 
Češka, Slovačka i Slovenija se također ističu kako u 
pogledu dolazne, tako i odlazne mobilnosti, a Velika 
Britanija u okvirima odlazne mobilnosti.
Jezici održavanja kolegija:  � engleski jezik dominira kao 
jezik na kojemu se namjeravaju održavati akademski 
kolegiji koji će se na hrvatskim sveučilištima poduča-
vati na stranom jeziku, dok neka sveučilišta također 
spominju i njemački i talijanski jezik .
Akademska područja: �  sveobuhvatno gledano, studenti i 
akademsko osoblje društvenih i humanističkih znano-
sti te medicine su najizgledniji kandidati za programe 
mobilnosti, a slijede ih studenti tehničkih znanosti. 
Izričito se najčešće spominju područja ekonomije, 
medicine i studija jezika.
Mobilnost u brojkama:  � procjene broja osoba koje će 
biti uključene u programe mobilnosti proporcionalno 
se razlikuju s obzirom na veličinu sveučilišta i njihovih 
trenutnih kapaciteta. Predviđena mobilnost Sveučili-
šta u Zagrebu je stoga daleko veća u odnosu na ostala 
sveučilišta.

U okvirima cjelokupne spremnosti i već poduzetih mjera 
Sveučilište u Zagrebu se ističe kao vodeća institucija, 

posebno s obzirom na činjenicu da je već 2007. godine 
sastavilo akcijski plan za povećanje mobilnosti i ulazak u 
Erasmus.

U skladu s iskazanim statistikama mobilnosti u sklopu 
izvješća Instituta za društvena istraživanja u osmom 
poglavlju, vidljivo je da nakon Sveučilišta u Zagrebu slijedi 
Sveučilište u Rijeci kao sveučilište koje je pokrenulo 
najveći broj priprema za ulazak u Erasmus (posebice s 
obzirom na uključivanje internacionalizacije i mobilnosti 
u svoj strateški plan).

Akcijski planovi Sveučilišta u Osijeku, Puli, Splitu i Zadru 
također pokazuju da je zadovoljen bitan dio potrebnih 
kapaciteta, ali i da se moraju savladati mnoge prepreke 
kako bi se osiguralo uspješno sudjelovanje u Erasmusu.

Na kraju, samoprocjene i akcijski planovi hrvatskih 
sveučilišta pokazuju optimističnu sliku o ulasku Hrvatske 
u program Erasmus, unatoč izazovima koji predstoje. 
Predvođeni Sveučilištem u Zagrebu, i imajući na umu 
različite (ali znatne) mogućnosti za mobilnost koje su 
dostupne i manjim sveučilištima, izgledno je da će i 
ostalih šest hrvatskih sveučilišta započeti s provedbom 
predstavljenih akcijskih planova kako bi mogla uspješno 
sudjelovati u Erasmusu.
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JAri ruSAnEn
Koordinator za Erasmus, Odjel za visoko obrazovanje / Ured za međunarodne programe za obrazovanje i osposobljavanje, 
Švedska

Izgledi za budućnost: završne preporuke za ulazak 
Hrvatske u program Erasmus 

Preporuke iz Švedske

Spremnost hrvatskih sveučilišta za ulazak u 
program Erasmus

Švedska je u program Erasmus ušla 1992. godine. 
Sveučilišta su željela sudjelovati, ali nisu bila sigurna bi 
li strani studenti željeli doći u Švedsku - malenu zemlju 
na sjeveru Europe u kojoj se ne govori engleski jezik. 
Na početku je tek mali broj studenata iz Švedske odlazio 
u inozemstvo, a još ih je manji broj dolazio u Švedsku. 
Međutim, to se brzo promijenilo: brojčane vrijednosti 
vezane uz mobilnost svake su godine rasle; na švedskim 
su sveučilištima pokrenuti kolegiji na engleskom jeziku; 
razvijene su mogućnosti smještaja za studente i druge 
usluge za dolazne studente.    

Program Erasmus danas sadrži mnogo više aktivnosti 
nego u 1990-ima, ali nema razloga za sumnju da će u 
Hrvatskoj doći do razvoja sličnog onome u Švedskoj 
tijekom prvih godina njezina sudjelovanja u programu. 
Vjerojatno će biti potrebno nekoliko godina da se na 
hrvatskim sveučilištima dosegnu visoke brojčane vrijed-
nosti sudjelovanja u programu Erasmus, jer je potrebno 
određeno vrijeme za prilagodbu i stvaranje odgovarajućih 
kolegija na engleskom jeziku, izobrazbu nastavnika na 
engleskom jeziku, razvoj učinkovitih administrativnih 
procedura i rješavanje praktičnih pitanja poput smještaja 
studenata - koja su jedna od ključnih obilježja uspješnog 

sudjelovanja u programu Erasmus. Neka su sveučilišta u 
Hrvatskoj proces prilagodbe već započela i vjerojatno će 
se razvijati većom brzinom od ostalih sveučilišta (koja će 
pak moći slijediti njihov primjer).   

ključ uspješne pripreme hrvatskih sveučilišta za 
program Erasmus 

Na temelju švedskog iskustva sudjelovanja u programu 
Erasmus mogu se izdvojiti tri područja za koja se može 
reći da su od presudne važnosti za uspješnu pripremu za 
ulazak u program:    

Javne politike koje se tiču mobilnosti: �  osiguravanje 
potpore za mobilnost i internacionalizaciju od strane 
uprave sveučilišta, tako da sveučilište pruža odgova-
rajuću potporu aktivnostima programa Erasmus.
Izobrazba akademskog i administrativnog osoblja: �  
osiguravanje da administrativno osoblje zaduženo 
za program Erasmus prođe izobrazbu koja će jamčiti 
kvalitetu administracije i usluga za studente, te 
osiguravanje da nastavnici prođu jezičnu izobrazbu 
kako bi mogli podučavati na engleskom jeziku.
Privlačnost Hrvatske kao odredišta za studij: �  osigura-
vanje promocije sveučilišta kao privlačnog odredišta 
za studiranje. To bi trebale biti promidžbene aktivnosti 
koje pokazuju što sveučilište nudi izravno studentima 
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koji sudjeluju u programu Erasmus (od smještaja stu-
denata do kolegija na engleskom jeziku) i koje pružaju 
opće informacije o visokokvalitetnim obrazovnim i 
istraživačkim mogućnostima na sveučilištu.    

ključni aspekti uspješnog dugoročnog 
sudjelovanja u programu Erasmus 

Gledano dugoročno, švedsko je iskustvo također pokazalo 
da postoje određene najbolje prakse koje s administra-
tivnog gledišta mogu olakšati uspješno sudjelovanje 
sveučilišta u programu Erasmus. 

Mreže  � (Networks): Treba naglasiti presudnu važnost 
umrežavanja, osobito na nacionalnoj razini, s uredima 
za međunarodnu suradnju na drugim sveučilištima i s 
nacionalnom agencijom, kao i unutar samog sveučili-
šta (s uredima za međunarodnu suradnju na fakulte-
tima, studentskim službama, uredima za priznavanje 
diploma itd.). Drugo važno područje umrežavanja na 
međunarodnoj je razini i odvija se najčešće putem 
godišnjih sajmova poput onih koje organizira Europsko 
udruženje za međunarodno obrazovanje (European 
Association for International Education, EAIE). Na 
primjer, hrvatski štand (koji dijele hrvatska nacionalna 
agencija i hrvatska sveučilišta) može se postaviti u 
informativnom prostoru godišnje konferencije EAIE-a. 
Postoji i niz različitih mreža europskih sveučilišta, te 
velike Tematske mreže programa Erasmus (Erasmus 
Thematic Networks), za određena akademska područ-
ja, u koja se sveučilišta mogu uključiti.    
Informacije na internetskim stranicama:  � Kako bi se 
dolaznim studentima olakšao cijeli proces (prijava i 
ostale faze koje prethode samom dolasku), od ključne 
je važnosti imati dobru internetsku stranicu na kojoj 
se mogu pronaći odgovori na sva pitanja  vezana uz 
proces prijave i registracije, akademske teme i druge 
administrativno-logističke teme vezane uz studiranje 
i život u Hrvatskoj. Detaljne informacije o kolegijima 
koji se nude na engleskom jeziku također bi trebale biti 
dostupne on-line.   
On-line �  prijave: On-line prijave studenata za program 
Erasmus trebalo bi izraditi svako sveučilište. On-
line prijave uvelike pomažu u smanjivanju količine 
administrativnih poslova. Mogu se i kupiti potpuni, 
već gotovi administrativni alati za program Erasmus, 
kao što je MoveOn (Unisolutions).     
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Savjetnica za studente, Ured za međunarodnu suradnju / Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Preporuke iz Slovenije

Spremnost hrvatskih sveučilišta za ulazak u 
program Erasmus

Na temelju informacija prikupljenih od hrvatskih kolega 
na seminarima organiziranima u sklopu projekta „Poveća-
nje mobilnosti hrvatske akademske zajednice (MOBIL)“, 
kao članu stručnog tima projekta čini mi se da su sva 
hrvatska sveučilišta u većoj ili manjoj mjeri spremna za 
ulazak u program Erasmus. Štoviše, neka su hrvatska 
sveučilišta nekoliko koraka ispred slovenskih u vrijeme 
njihovih priprema za ulazak u program Erasmus 1999. 
godine (a nekoliko ih je čak daleko ispred naših sveučili-
šta u ono vrijeme).   

Čak i ako sveučilišta nisu potpuno spremna, treba imati na 
umu da program Erasmus na površinu izvlači ono najbolje 
od sveučilišta. Naše iskustvo na Sveučilištu u Ljubljani 
dokazalo je da program Erasmus postaje sredstvo koje 
polako, ali odlučno, može utjecati na krute strukture 
samog sveučilišta. Drugim riječima, ulazak u program 
Erasmus ima niz drugih pozitivnih učinaka na samo 
sveučilište i može pomoći u drugim procesima reforme 
koji se na njemu odvijaju.  

ključne točke za dobar početak sudjelovanja u 
programu Erasmus 

Nakon odličnih praktičnih savjeta i preporuka proizašlih iz 
švedskog iskustva rada s programom Erasmus, željela bih 
završiti naglašavajući još jednom ključne točke na koje bi 
se svako hrvatsko sveučilište trebalo usredotočiti u svo-
jim pripremama za uspješan ulazak u program Erasmus. 

Institucionalna razina:  � Snažna potpora uprave visokih 
učilišta ključ je za uspješan početak.  
Administrativna razina:  � Neophodan je snažan ured za 
međunarodnu suradnju ili ured za program Erasmus s 
kvalificiranim osobljem, koje je sposobno uspostaviti 
dobar sustav i snažnu suradnju s fakultetima, stu-
dentskim organizacijama i drugim važnim sudionicima 
(službama za smještaj, nacionalnim agencijama, 
stranim partnerima). 
Akademska razina:  � Programi na engleskom jeziku 
privući će strane studente iz cijele Europe. 
Financijska razina:  � Dodatna financijska potpora za 
studente omogućit će mobilnost većeg broja odlaznih 
studenata. 

Ako hrvatska sveučilišta uspiju osigurati gore navedene 
kapacitete, te iskoristiti prirodne ljepote Hrvatske na 
najbolji način, uspjeh u programu Erasmus i više je nego 
zajamčen!

iZGLEDi ZA BuDućnOST: ZAVrŠnE PrEPOrukE ZA uLAZAk HrVATSkE u PrOGrAM ErASMuS 





DODACI
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Tijekom projektnog seminara održanog na Sveučilištu u 
Rijeci, od 20. do 21. veljače 2008. godine (čiji je glavni 
cilj bila izrada akcijskih planova za ulazak hrvatskih 
sveučilišta u program Erasmus), predstavnici svih sedam 
hrvatskih sveučilišta sudjelovali su u radionici izrade 
SWOT analize ulaska Hrvatske u program Erasmus. 

SWOT analiza sredstvo je strateškog planiranja kojim se 
procjenjuju snage, slabosti, prilike i prijetnje uključene 
u provedbu određenog projekta. Uključuje određivanje 
cilja projekta i utvrđivanje unutarnjih i vanjskih faktora, 
povoljnih ili nepovoljnih za njegovo ostvarivanje.  

Zaključci SWOT analize izneseni su u tablici, nakon koje 
slijedi narativni sažetak analize. Snage i slabosti odnose 
se na faktore unutar hrvatskih sveučilišta koji bi utjecali 
na ulazak u program Erasmus, dok se prilike i prijetnje 
odnose na faktore izvan hrvatskih sveučilišta koji bi na 
njega utjecali.  

Dodatak I: SWOT analiza ulaska hrvatskih sveučilišta u 
program Erasmus 
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DODATAk i: SWOT AnALiZA uLASkA HrVATSkiH SVEučiLiŠTA u PrOGrAM ErASMuS 

Zaključci

Glavni pozitivni faktori utvrđeni SWOT analizom koji 
će utjecati na ulazak hrvatskih sveučilišta u program 
Erasmus su:

uprava sveučilišta i nadležno ministarstvo izrazili su  �
svoju predanost povećanju mobilnosti,
sudjelovanje u Tempus projektima hrvatska je sve- �
učilišta pripremilo za administriranje programa EU i 
suradnju sa stranim partnerima,
sporazumi o suradnji sa sveučilištima u državama koje  �
sudjeluju u programu Erasmus već postoje i na njima se 
može graditi u kontekstu programa Erasmus,
neka hrvatska sveučilišta imaju privlačne programe i  �
snažna su u području istraživanja, što ih čini privlačnim 
partnerom u Europi,
zemljopisni položaj i klima mogu privući dolazne  �
studente, a život u Hrvatskoj je jeftiniji za studente 
nego u drugim državama koje sudjeluju u programu 
Erasmus na ovom području, 
dostupna su financijska sredstva za pomoć u pripremi  �
za program Erasmus. 

Glavni negativni faktori utvrđeni SWOT analizom koji 

će utjecati na ulazak hrvatskih sveučilišta u program 
Erasmus su:

u Hrvatskoj je prisutan nedostatak mogućnosti  �
smještaja za dolazne studente,
prisutan je nedostatak kvalificiranog administrativnog  �
osoblja i jasnih procedura za administriranje programa 
Erasmus,
broj kolegija koji se održavaju na engleskom jeziku  �
premalen je za primitak većeg broja dolaznih studenata 
kroz program Erasmus,
neintegrirana bi se sveučilišta mogla suočiti s većim  �
poteškoćama u provedbi programa Erasmus,
na hrvatskim je sveučilištima prisutan opći nedostatak  �
„kulture mobilnosti“ i otpor prema promjenama,
hrvatski bi studenti mogli imati financijskih poteškoća  �
s odlaskom u inozemstvo,
postojeće zakonodavstvo i državna administracija  �
mogli bi usporiti proces ulaska u program Erasmus te 
predstavljati prepreku dolaznoj mobilnosti,
politički događaji u regiji mogli bi imati negativan  �
utjecaj na potencijalnu dolaznu mobilnost,
MZOŠ još nije jasno iskazao svoju strategiju ili namjere  �
za podupiranje sveučilišta tijekom procesa ulaska u 
program Erasmus.

Snage Slabosti

Predanost povećanju mobilnosti  �
Rektorski zbor i MZOŠ složili su se o važnosti povećanja mobilnosti.
Iskustvo s Tempus projekata  �
Sveučilišta imaju iskustva u radu na projektima EU i  međunarodnoj suradnji.  
Postojeći bilateralni sporazumi  �
Već su uspostavljeni kontakti s partnerima na europskim sveučilištima, što 
može ubrzati proces organizacije mobilnosti kroz program Erasmus.
Neka sveučilišta jaka su u području istraživanja, a druga imaju jake akademske  �
programe  
Neka hrvatska sveučilišta mogu biti privlačna odredišta za studiranje i 
istraživanje za korisnike programa Erasmus.

Problemi sa smještajem   �
Smještajne mogućnosti hrvatskih sveučilišta nisu dovoljne za primanje 
većeg broja dolaznih studenata.
Nedostatak kvalificiranog administrativnog osoblja i jasnih procedura   �
Osoblje treba proći izobrazbu, ili treba zaposliti novo osoblje, te uvesti jasne 
administrativne procedure, inače će programom biti teško upravljati. 
Malo studijskih programa i kolegija na engleskom jeziku  �
Potrebno je ponuditi više kolegija na engleskom jeziku; u suprotnom će biti 
teško osigurati nove partnere i primati dolazne studente. 
Poteškoće za neintegrirana sveučilišta  �
Sveučilišta s fakultetima, koji funkcioniraju kao odvojena pravna tijela, 
mogla bi imati više poteškoća s provedbom programa Erasmus od manjih 
sveučilišta. 
Otpor promjenama  �
Trenutno među studentima i nastavnicima ne postoji kultura mobilnosti, a 
sustav visokog obrazovanja sklon je opiranju promjenama. 

Prilike Prijetnje

Privlačan zemljopisni položaj i klima  �
Hrvatska je privlačna zemlja za život, što se može iskoristiti za privlačenje 
dolaznih studenata koji sudjeluju u programu Erasmus.  
Hrvatska nije skupa za dolazne studente   �
Razdoblje provedeno na razmjeni u Hrvatskoj za strane studente može biti 
jeftinije nego u drugim mediteranskim državama, što može biti od pomoći 
Hrvatskoj da postane popularno odredište za studij.   
Povećan proračun za obrazovanje i fondovi IPA-e  �
Postoje naznake o dostupnosti većih financijskih sredstava iz EU i hrvatskog 
državnog proračuna za međunarodne aktivnosti sveučilišta u budućnosti.  

Odlaznim studentima može nedostajati financijskih sredstava    �
Život u mnogim zemljama koje sudjeluju u programu Erasmus skuplji je od 
života u Hrvatskoj, što hrvatskim studentima može otežati sudjelovanje u 
Erasmusu.   
Pravni problemi te spora i nefleksibilna državna administracija   �
Neodgovarajuće zakonodavstvo (npr. Zakon o strancima) i spora državna 
administracija mogu usporiti proces ulaska u program Erasmus; nefleksibil-
nost državne uprave (npr. neprenosivost državnih stipendija) također može 
biti prepreka mobilnosti studenata.   
Nedostatak strategije i potpore od strane ministarstva    �
Ulazak u program Erasmus može biti usporen ako izostane nužna potpora 
MZOŠ-a.  
Nestabilnost u regiji   �
Rastuća politička nestabilnost u susjednim zemljama jugoistočne Europe 
može predstavljati prepreku dolaznoj mobilnosti.
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ČLANOVI PROJEKTNOG KONZORCIJA  

Ime i prezime Jedinica Funkcija

Agencija za mobilnost i programe EU, Hrvatska (www.mobilnost.hr) 

Filip Gašparović Odsjek za Erasmus/Europass Stručni suradnik za Erasmus/Europass

Tina Šarić Privremena ravnateljica

Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Hrvatska (www.azvo.hr) 

Emita Blagdan Odjel za međunarodnu suradnju Voditeljica

Gordana Cukar Nacionalni Tempus ured Voditeljica ureda

Vlatka Derenčinović Nacionalni Tempus ured

Kristina Ferara Odjel za osiguranje kvalitete

Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Hrvatska (www.idi.hr/cerd)  

Danijela Dolenec Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja Znanstvena novakinja

Karin Doolan Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja Znanstvena novakinja

Lana Jurko Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja Koordinatorica komunikacija

Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatska (www.iro.hr) 

Thomas Farnell Voditelj programa 

Ninoslav Šćukanec Predsjednik

Nedeljko Vareškić Voditelj informacijsko-komunikacijskih
tehnologija

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Hrvatska (www.mzos.hr) 

Radovan Fuchs Državni tajnik za visoko obrazovanje i međunarodnu 
suradnju 

Loredana Maravić Odjel za europske integracije Načelnica

Dodatak II: popis sudionika na projektu MOBIL
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Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska (www.unidu.hr)

Vjekoslav Damić Rektorat Prorektor za međunarodne odnose 

Ante Katavić Ured za ECTS Koordinator za ECTS 

Sveučilište u Ljubljani, Slovenija (www.uni-lj.si) 

Katja Cerjak Ured za međunarodnu suradnju Voditeljica

Helena Deršek Štuhec Ured za međunarodnu suradnju Savjetnica za studente

Bibi Ovaska Presetnik Ured za međunarodnu suradnju Savjetnica

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Hrvatska (www.unios.hr) 

Martina Šuto Služba za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Stručna suradnica 

Drago Žagar Rektorat Prorektor za nastavu i studente 

Sveučilište u Rijeci, Hrvatska (www.uniri.hr)

Zdravko Lenac Rektorat Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju 

Daniel Rukavina Rektorat Rektor 

Maša Šašinka Služba za međunarodnu suradnju Stručna suradnica

Darko Štefan Služba za međunarodnu suradnju Voditelj

Ana Tomaško Služba za međunarodnu suradnju Stručna suradnica

Tehničko sveučilište u Dresdenu, Njemačka (www.tu-dresden.de)  

Ines Schmidt Centar za europske projekte Voditeljica projekta

Matthias Winker Centar za europske projekte Direktor

Ured za međunarodne programe za obrazovanje i osposobljavanje, Švedska (www.programkontoret.se)  

Nedim Bahar Odjel za visoko obrazovanje Koordinator za Tempus 

Jari Rusanen Odjel za visoko obrazovanje Koordinator za Erasmus 

Margareta Sandewall Odjel za visoko obrazovanje Voditeljica

Zagrebačka škola za menadžment, Hrvatska (www.zsm.hr)

Romana Franjić Ured dekana Prodekanica za razvoj

Dubravko Kraus Ured za međunarodnu suradnju Voditelj
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OSTALI SUDIONICI  

Ime i prezime Jedinica Funkcija

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Hrvatska (www.unipu.hr) 

Marina Diković Stručna suradnica 

Romina Pržiklas Voditeljica

Marinko Škare Prorektor za međunarodnu suradnju 

Sveučilište u Splitu, Hrvatska (www.unist.hr) 

Roko Andričević Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju

Ana Ćosić Stručna suradnica

Sveučilište u Zadru, Hrvatska (www.unizd.hr) 

Srećko Jelušić Prorektor za međuinstitucionalnu i međunarodnu 
suradnju, knjižnicu i izdavaštvo 

Maja Kolega Voditeljica

Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska (www.unizg.hr) 

Ana Ružička Voditeljica

Ivan Šimonović Prorektor za međunarodnu suradnju i 
međuinstitucijsku suradnju
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Dodatak III: Biografije članova stručnog tima projekta 
MOBIL 

Helena Deršek Štuhec, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija
Helena Deršek Štuhec diplomirala je talijanski jezik i knji-
ževnost i kulturalnu sociologiju na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Ljubljani. Nakon razdoblja tijekom kojega je 
u nekoliko škola stranih jezika predavala talijanski jezik, 
1999. godine počela je raditi kao savjetnica za studente 
u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Ljubljani. 
Ona je kontakt osoba za bilateralne sporazume i studente 
koji dolaze u sklopu programa Erasmus i zadužena je za 
rješavanje pitanja smještaja i razmjenu studenata.

Danijela Dolenec, Institut za društvena istraživanja, 
Hrvatska 
Danijela Dolenec asistentica je u Centru za istraživanje 
i razvoj obrazovanja Instituta za društvena istraživanja. 
Tematska područja projekata na kojima je do sada radila 
uključuju: provedbu Bolonjskog procesa, razvoj službi za 
profesionalno savjetovanje na sveučilištima, uvođenje 
europskih ključnih kompetencija u školske kurikulume, 
procjenu informalnog i neformalnog obrazovanja u 
Hrvatskoj te politike financiranja visokog obrazovanja. 

Danijela je 2005. godine magistrirala javne politike na 
London School of Economics, a 2007. godine magistrirala 
je europske studije na Sveučilištu u Zagrebu. Trenutno 
je na sveučilištu Harvard na programu Fulbright Visiting 
Fellow, gdje provodi doktorsko istraživanje iz političkih 
znanosti. Istražuje demokratizaciju i postkomunističku 
tranziciju u srednjoj i istočnoj Europi, s naglaskom na 
tranziciji države, kapacitetu države i socijalnoj državi.  

Karin Doolan, Institut za društvena istraživanja, Hrvatska
Karin Doolan asistentica je u Centru za istraživanje i razvoj 
obrazovanja Instituta za društvena istraživanja, gdje 

od 2004. godine radi na projektu „Europski sveučilišni 
standardi i visokoškolska nastava u Hrvatskoj“. Njezini su 
akademski interesi sociologija obrazovanja i obrazovne 
politike, a teme istraživanja uključuju Bourdieuovu teoriju 
prakse, izbor i napredovanje kroz visoko obrazovanje, 
društvene identitete, reformu visokog obrazovanja i 
obrazovanje za aktivno građanstvo. Nedavno je dovršila  
projekt o rodnim stereotipima u hrvatskom osnovnom 
obrazovanju. Karin je diplomirala engleski jezik i knji-
ževnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
2003. godine magistrirala je politiku, demokraciju i 
obrazovanje na Sveučilištu Cambridge, gdje trenutno 
dovršava doktorat iz područja sociologije obrazovanja.  

Thomas Farnell, Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatska
Thomas Farnell u Hrvatskoj radi od 2004. godine kao 
koordinator programa, a potom i voditelj programa u 
Institutu za razvoj obrazovanja. Posjeduje iskustvo i 
stručnost u upravljanju projektima, i bio je odgovoran za 
izradu, upravljanje i provedbu projekata vezanih uz visoko 
obrazovanje koje financira Europska komisija (unutar pro-
grama Tempus, CARDS i EIDHR). Vodio je i administraciju 
sedam programa akademske mobilnosti (šest ih financira 
Institut otvoreno društvo, a jedan vlada Sjedinjenih 
Američkih Država). Na Sveučilištu u Sussexu diplomirao 
je engleski jezik i magistrirao književnost 20. stoljeća na 
engleskom jeziku.       

Ante Katavić, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatska 
Ante Katavić je ECTS koordinator i vrlo je aktivno uključen 
u provedbu Bolonjskog procesa na Sveučilištu u Dubrovni-
ku. Kroz sudjelovanje u nekoliko međunarodnih programa, 
poput Tempusa, stekao je međunarodno iskustvo u 
provedbi Bolonjskog procesa, s posebnim naglaskom na 
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programe studentske mobilnosti. Aktivan je u suradnji 
sa sveučilištima u Sjedinjenim Američkim Državama, a 
sudjelovao je i u nekoliko programa stručnog usavrša-
vanja o strateškom upravljanju u visokom obrazovanju i 
etičkim pitanjima. 

Loredana Maravić, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa, Hrvatska 
Loredana Maravić u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i 
športa zaposlena je od 1992. godine. U 1990-ima njezina 
je primarna odgovornost bila vezana uz programe s 
vladom Sjedinjenih Američkih Država. Od 2000. godine 
uključena je u programe EU. Danas je voditeljica Odjela za 
europske integracije, što znači da koordinira aktivnosti 
vezane uz EU u svim sektorima za koje je odgovorno 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Magistrirala 
je američke studije na Sveučilištu u Zagrebu, a u magi-
starskom se radu bavila javnim politikama u području 
visokog obrazovanja.     

Jari Rusanen, Ured za međunarodne programe za obrazova-
nje i osposobljavanje, Švedska 
Jari Rusanen magistrirao je političke znanosti na Sveuči-
lištu Uppsala u Švedskoj. Tijekom svog studija godinu je 
dana proveo u Francuskoj na studentskoj razmjeni kroz 
program Erasmus. Nakon diplome šest je godina radio 
kao službenik za međunarodnu suradnju (International 
Relations Officer) na Sveučilištu Dalarna u Švedskoj. 
Nakon toga preselio se u Bruxelles da bi godinu i pol radio 
kao Koordinator za Erasmus (Erasmus Desk Officer) u 
Uredu tehničke podrške za programe Socrates, Leonardo i 
Youth (Socrates, Leonardo and Youth Technical Assistance 
Office, TAO). To je bio središnji ured u Europi za admi-
nistrativnu obradu prijava, ugovora i završnih izvješća 
za navedene programe, uključujući program Erasmus. 
Posljednje četiri i pol godine radi kao Koordinator za 
Erasmus u Uredu za međunarodne programe za obrazo-
vanje i osposobljavanje u Stockholmu. Taj je ured švedska 
nacionalna agencija za program Erasmus i mnoge druge 
obrazovne programe.   

Tina Šarić, Agencija za mobilnost i programe EU, Hrvatska
Tina Šarić je 1999. godine diplomirala komparativnu 
književnost i engleski jezik i književnost na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon što je diplomirala 
predavala je engleski jezik u Prvoj ekonomskoj školi u 
Zagrebu i sudjelovala u međunarodnim projektima i radu 
županijskog vijeća za organizaciju natjecanja iz jezika. 
Bila je predsjednica Stručnog aktiva profesora stranih 
jezika, a potom sudjelovala u programima obrazovanja 
odraslih, stvaranju planova i izvođenju nastave. 2006. 
godine počela je raditi u Agenciji za obrazovanje odraslih, 
najprije kao savjetnica, a potom kao voditeljica Centra 

za mobilnost i programe EU, dijela Agencije koji se bavi 
Programom za cjeloživotno učenje Europske zajednice i 
programom Mladi na djelu. Nakon što je Centar postao 
samostalno pravno tijelo (Agencija za mobilnost i pro-
grame EU), postala je privremena ravnateljica Agencije, i 
upravlja svim aktivnostima vezanima uz ulazak Hrvatske u 
gore navedene programe.        

Ninoslav Šćukanec, Institut za razvoj obrazovanja, Hrvatska
Ninoslav Šćukanec osnivač je Instituta za razvoj obra-
zovanja u kojemu kao predsjednik radi od 1999. godine. 
Specijalizirao se za međunarodno obrazovanje i utjecaj 
globalizacije na visoko obrazovanje. Sudjelovao je u 
prestižnim programima stručnog usavršavanja vezanima 
uz akademsku mobilnost, internacionalizaciju institucija 
visokog obrazovanja i upravljanje neprofitnim organi-
zacijama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. 
Područja njegove stručnosti su razvoj i provedba 
visokoobrazovnih politika, posebno unutar Europskog 
područja visokog obrazovanja te u Sjedinjenim Američkim 
Državama.   

Član je Nacionalne skupine za praćenje Bolonjskog 
procesa, IPA Sektorskog nadzornog odbora za operativni 
program za razvoj ljudskih potencijala u Hrvatskoj, te 
stručni član za međunarodne odnose Savjeta za razvoj 
civilnog društva, savjetodavnog i stručnog tijela Vlade 
Republike Hrvatske. Ninoslav je 2007. godine magistrirao 
međunarodne odnose na Fakultetu političkih znanosti 
Sveučilišta u Zagrebu.      

Darko Štefan, Sveučilište u Rijeci, Hrvatska
Darko Štefan je 1974. godine diplomirao ekonomiju na 
Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. 1991. godine  
počeo je raditi na Sveučilištu u Rijeci kao tajnik za među-
narodnu suradnju, a 2002. godine postaje voditelj Ureda 
za međunarodnu suradnju (dalje u tekstu Ured), gdje je 
odgovoran za koordiniranje aktivnosti osoblja Ureda. Rad 
Ureda usmjeren je na olakšavanje uspostavljanja suradnje 
između Sveučilišta u Rijeci i stranih sveučilišta, agencija 
i drugih institucija iz područja visokog obrazovanja. 
Dužnosti Ureda uključuju promicanje razvoja bilateralne i 
multilateralne suradnje sveučilišta, procjenu i predlaga-
nje povezivanja s međunarodnim udruženjima sveučilišta 
te sudjelovanje u međunarodnim programima razmjene i 
mobilnosti.   





Europska unija se sastoji od 27 država članica koje su 
odlučile postepeno povezivati svoja iskustva i vještine, 
resurse i sudbine. Kroz period proširenja koji traje 50 
godina, zajedno su izgradile zonu stabilnosti, demokra-
cije i održivog razvoja istovremeno čuvajući kulturalnu 
raznolikost, toleranciju i individualne slobode. 

Europska Unija predana je razmjeni svojih postignuća i 
vrijednosti sa zemljama i ljudima izvan svojih granica.

Priručnik „Povećanje akademske mobilnosti u Hrvatskoj: 
ulazak Hrvatske u program Erasmus” izdan je u sklopu 
projekta „Povećanje mobilnosti hrvatske akademske 
zajednice (MOBIL)”, koji financira Europska komisija 
kroz program Tempus (broj ugovora o dodjeli financijske 
potpore: SCM C018B06-2006 HR). Sadržaj ove publikaci-
je odražava isključivo stavove autora i Europska komisija 
ne preuzima odgovornost za bilo kakvo korištenje 
informacija koje su ovdje sadržane.

Projekt financira
Europska komisija

Projekt koordinira Institut za
razvoj obrazovanja
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