
Hrvatska udruga za međunarodnu razmjenu studenata prirodnih i tehničkih znanosti 
raspisuje 

 
JAVNI NATJEČAJ 

 
ZA DODJELU PLAĆENE STRUČNE PRAKSE U INOZEMSTVU 

  

I. Opći uvjeti za podnošenje prijava 

Na Natječaj se mogu prijaviti studenti s niže navedenih hrvatskih visokih učilišta: 
Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Puli, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Splitu,            
Sveučilište u Zagrebu i Tehničko veleučilište u Zagrebu. 

Pravo prijave na Natječaj imaju redovni i izvanredni studenti sveučilišnog ili           
stručnog studija i to na sljedećim razinama: preddiplomski, diplomski, integrirani          
preddiplomski i diplomski ili poslijediplomski koji do prijave na Natječaj nisu           
napunili 30 godina starosti te su u trenutku objave Natječaja upisani u najmanje             
drugu godinu preddiplomskog studija. 

II. Kriteriji bodovanja 

Bodovanje prijava provodi se u skladu s Pravilnikom o razmjeni. Nepotpune           
prijave neće se razmatrati. Povjerenstvo za Natječaj diskvalificirat će prijavitelja          
ukoliko se ustanovi neistinitost dokumenata. 

III. Postupak prijave 

Prijavu na Natječaj prijavitelj ostvaruje ispunjavanjem Prijavnog obrasca i         
dostavom dokumentacije zaključno s 04. prosinca 2020.  

Dokumentacija se dostavlja: 

a) direktno postavljanjem dokumentacije na web stranicu tj. Prijavni obrazac 

b) ili mailom uz napomenu "Prijava na Javni Natječaj udruge IAESTE u 2020.            
godini" gradu čijem visokom učilištu prijavitelj pripada: 

osijek-exchange@iaeste.hr 
pula-exchange@iaeste.hr  
rijeka-exchange@iaeste.hr  
split-exchange@iaeste.hr  
zagreb-exchange@iaeste.hr  

Natječajnu dokumentaciju poslati u PDF formatu kako slijedi: 

1. Životopis 

2. Potvrda o statusu studenta ( izdan od strane matičnog fakulteta ili putem portala             
e-građani ) 

3. Prijepis ocjena svih položenih ispita i ostvarenih ECTS bodova na svim razinama            
visokoškolskog obrazovanja. 
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4. Potvrda o uplati troškova administracije Natječaja u iznosu od 75,00 HRK 
 

Platitelj: vaše ime, prezime, adresa 
Primatelj: HUMRSPTZ IAESTE CROATIA, Ulica Ivana Lučića 5, 10000         
Zagreb 
Broj računa primatelja: HR36 2340 0091 1109 85104 
Poziv na broj odobrenja: vaš OIB 
Opis: Natječaj - grad (napomena: upisujete grad čijem visokom učilištu          
pripadate) 

5. Dokument kojim se dokazuje znanje engleskog jezika s odgovarajućom        
kvantitativnom ocjenom. To može biti: 
a. Dokaz o položenom ispitu iz engleskog jezika s upisanom ocjenom na           

matičnom fakultetu, 
b. Certifikat o znanju engleskog jezika najmanje III. stupnja s ocjenom ili V.            

stupnja i više bez ocjene izdan od škole stranih jezika u Hrvatskoj ili             
inozemstvu 

c. Za kandidate koji ne posjeduju dokument o znanju engleskog jezika IAESTE           
organizira ispit koji će se održat tijekom zadnjeg tjedna natječaja ili           
neposredno nakon natječaja o čemu će prijavitelji biti obaviješteni isključivo          
elektroničkom poštom. 

Poželjno je da predana dokumentacija bude na engleskom jeziku. 

Natječaj je otvoren od ponedjeljka 26. listopada 2020. do petka 04. prosinca            
2020. uključivo.  

Sve nepotpune i nepravovremene prijave kao i prijave koje nisu dostavljene na            
propisan način odnosno prijave podnesene protivno uvjetima iz ovog Javnog          
Natječaja neće biti razmatrane. 

IV. Odlučivanje o prijavi 

Nakon razmatranja i vrednovanja svih podnesenih prijava koje ispunjavaju uvjete          
ovog Javnog Natječaja, o neslužbenim rang-lista prijavitelji će biti obaviješteni 07.           
prosinca 2020. godine. Podnositelj prijave ima pravo uložiti prigovor na          
donesenu odluku od 08. do 10. prosinca 2020. godine. 

Svi podnositelji koji temeljem ovog Javnog Natječaja podnesu prijave, bit će           
obaviješteni o službenim rang-listama 13. prosinca 2020. putem elektroničke         
pošte koju su dostavili u prijavnom obrascu.  

Raspodjela praksi održat će se u terminu i po rasporedu o kojem će prijavitelji            
biti naknadno obaviješteni. 

Zagreb, 24. rujna 2020. godine 


