Na temelju članka 29. Statuta sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u
Puli je na 18. sjednici održanoj 28. veljače 2018. godine donio
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti
Članak 1.
U Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti (KLASA: 003-05/11-01/16-01 URBROJ: 380/11-0101/-1 od 15. prosinca 2011. godine i KLASA: 003-05/11-01/16-01, URBROJ: 380-01-16-2 od 20.
rujna 2016. godine) članak 19 a. mijenja se i glasi:
„(1) Financijske potpore se dodjeljuju odlaznim studentima u skladu s pravilima programa
razmjene studenata, a koje u Republici Hrvatskoj provodi Agencija za mobilnost i programe
EU.
(2) Uvjeti i način dodjeljivanja potpora objavljuju se u sveučilišnom natječaju i obvezujući su
za sve korisnike financijske potpore.
(3) Za boravak u inozemstvu u okviru programa razmjene Erasmus+ ili Ceepus, Sveučilište i/ili
pojedina sastavnica može odobriti stipendije koje se dodjeljuju temeljem javnog natječaja.
Javni natječaj se objavljuje na službenim mrežnim stranicama te propisuje postupak prijave i
dodjele stipendija. U tekstu javnog natječaja utvrđuje se broj stipendija s naznačenim
tromjesečnim iznosima.
(4) Pravo na dodjelu stipendije imaju redoviti studenti preddiplomskih i diplomskih studija
kojima je odobrena međunarodna mobilnost u okviru programa Erasmus+ ili Ceepus. Natječaj
za stipendije objavljuje se nakon sastavljanja i objavljivanja rang liste odlaznih kandidata.
(5) Rang lista studenata koji ostvaruju pravo na dodjelu stipendije utvrđuje se na temelju
umnoška ocjene i broja ostvarenih ECTS bodova na studiju.
(6) Ukupna sredstva stipendija odobrenih od strane Sveučilišta i/ili sastavnice utvrđuju se
financijskim planom.
(7) Ukoliko predviđena sredstva mogu pokriti troškove stipendija svih odlaznih studenata,
natječaj se neće raspisivati.
(8) U slučaju iz prethodnog stavka čelnik će donijeti odluku o dodjeli stipendije koja mora
sadržavati najmanje broj dodijeljenih stipendija, iznos stipendije te imena i prezimena
studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju.“
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. dana od dana objave na mrežnim stranicama Sveučilišta.
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