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• Radi se o stipendijama u visokom obrazovanju koje su namijenjene

studentima, doktorandima, postdoktorandima, profesorima i

istraživačima, a nude različite mogućnosti za odlazak na mobilnost u

svrhu studija, stručnog usavršavanja, istraživanja, jezičnog

usavršavanja i slično.

• Bilateralne stipendije obuhvaćaju dva oblika dodjele stipendija:

1) Odlazne mobilnosti: stipendije koje partnerske zemlje dodjeljuju 

hrvatskim državljanima za mobilnost u inozemstvu.

2) Dolazne mobilnosti: stipendije koje Republika Hrvatska dodjeljuje 

stranim državljanima za mobilnost u RH.

• Zainteresirani kandidati se za stipendiju prijavljuju slanjem prijave

Agenciji za mobilnost i programe EU koja, zajedno s Ministarstvom

znanosti i obrazovanja RH, provodi natječaje za dodjelu stipendija.

ŠTO SU BILATERALNE STIPENDIJE?



istraživački boravak

postdoktorski studij/istraživanje

djelomični/semestralni BA/MA/PhD studij

cjelokupni BA/MA/PhD studij

jezično usavršavanje (ljetni jezični tečajevi)

KOJE SU VRSTE BILATERALNIH STIPENDIJA? *

* STIPENDIJE SE RAZLIKUJU ZEMLJE DO ZEMLJE. 



• Bilateralni program akademske mobilnosti (Bilateralne stipendije) je

program stipendiranja koji se temelji na međunarodnim

sporazumima i programima suradnje koje je Hrvatska sklopila s 30-

ak zemalja (SAD, Francuska, UK, Kina, Slovačka, Mađarska…).

• Bilateralni međudržavni ugovori su temelj za akademsku razmjenu i

za suradnju između dviju država u područjima znanosti i

obrazovanja.

• Agencija za mobilnost i programe EU odgovorna je provedbu

programa te na temelju tih sporazuma provodi natječaje za dodjelu

stipendija za odlazne i dolazne mobilnosti.

• Financiranje: programe suradnje zajednički sufinanciraju RH iz

državnog proračuna RH i države koje sudjeluju u pojedinom

programu suradnje.

KOJI JE TEMELJ ZA BILATERALNE STIPENDIJE TE IZ 

ČEGA SE FINANCIRA PROVEDBA PROGRAMA?



ŠTO BILATERALNE STIPENDIJE UKLJUČUJU*            

Bilateralne stipendije uvijek uključuju:

1) Mjesečnu financijsku potporu tijekom mobilnosti.

2) Troškove putovanja na mobilnost koje pokriva AMPEU (1 povratna 

avionska karta).

Bilateralne stipendije ponekad dodatno uključuju i:

1) Smještaj/naknadu za smještaj.

2) Zdravstveno osiguranje.

* STIPENDIJE SE RAZLIKUJU, TJ. ŠTO SVE POJEDINA STIPENDIJA OBUHVAĆA, OVISI O 

ZEMLJI I VRSTI DODIJELJENE STIPENDIJE. 



POJEDINAČNE ZEMLJE

SAD

Stipendije programa Fulbright i programa Hubert H. 
Humphrey.

Fulbright: stipendije za doktorande za preddoktorska
istraživanja (9 mjeseci) i za postdoktorande za 
postdoktorska istraživanja u SAD-u (4 do 9 mjeseci).

Hubert H. Humphrey - stipendija za znanstveno-stručno
usavršavanje na sveučilištima u SAD-u (10 mjeseci).

Mjesečna financijska potpora tijekom boravka u SAD-u.

AMPEU pokriva troškove putovanja (1 aviokarta).

Vrlo prestižne stipendije Vlade SAD-a (US Department 
of State) koje se provode u suradnji s Veleposlanstvom 
SAD-u Zagrebu.

Nakon stipendije postoje dodatne mogućnosti 
financiranja projekata u sklopu alumni programa.

Produžen je rok za prijavu za stipendije programa 
Fulbright u ak. god. 2022./2023. do 2.7.2021.

Poziv je otvoren: svake godine od ožujka do lipnja.



POJEDINAČNE ZEMLJE
FRANCUSKA

Stipendije Vlade Francuske Republike

Vrste stipendija:

1) Stipendije u razdoblju od 9 mjeseci za 
poslijediplomski doktorski (PhD) studij u Francuskoj.

2) Stipendije u razdoblju od 1 do 3 mjeseca za 
poslijediplomsko (PhD) stručno usavršavanje, tj. 
istraživački boravak u Francuskoj.

Stipendija uključuje mjesečnu financijsku potporu 
tijekom boravka u Francuskoj od cca 800 EUR 
mjesečno i smještaj.

AMPEU pokriva troškove putovanja (1 aviokarta).

Poziv je otvoren: svake godine tijekom ožujka i 
travnja.



POJEDINAČNE ZEMLJE
UK 

Stipendije zaklade British Scholarship Trust.

Vrsta stipendije: stipendije u razdoblju od 1-3 mjeseca 
za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima.

Stipendije su namijenjene doktorandima koji su asistenti 
i stručni suradnici na visokim učilištima i institutima u 
RH.

Iznos mjesečne financijske potpore: cca 1000 funti 
mjesečno tijekom boravka u UK-ju.

AMPEU pokriva troškove putovanja (1 aviokarta).

Poziv je otvoren: svake godine tijekom siječnja i veljače.



POJEDINAČNE ZEMLJE

SLOVAČKA

Stipendije Slovačke Republike.

Vrste stipendija: Stipendije za istraživački boravak (1-10 
mjeseci).

Stipendije su namijenjene doktorandima i 
postdoktorandima, a same stipendije uključuju mjesečnu 
financijsku potporu tijekom boravka u Slovačkoj (cca 330 
EUR za doktorande 550 EUR za postdoktorande).

AMPEU pokriva troškove putovanja na mobilnost.

MAĐARSKA

Stipendije Vlade Mađarske.

Vrste stipendija:

1) Stipendije za kratki istraživački boravak (3-29 dana).

2) Stipendije za dugi istraživački boravak (1-10 mjeseci).

Stipendije su namijenjene doktorandima i 
postdoktorandima, a uključuju mjesečnu financijsku 
potporu tijekom boravka u Mađarskoj (cca 330 EUR) i 
naknadu za smještaj (cca 220 EUR).

AMPEU pokriva troškove putovanja na mobilnost.



POJEDINAČNE ZEMLJE

KINA

Stipendije Vlade NR Kine.

Vrste stipendija: 

1) cjelokupni preddiplomski studij (BA)  

2) cjelokupni diplomski studij (MA)

3) cjelokupni doktorski (PhD) studij na nekom od 300-
tinjak kineskih sveučilišta koja sudjeluju u programu

4) jezične stipendije za usavršavanje kineskog jezika.

Stipendija uključuje: školarinu, mjesečnu financijsku 
potporu tijekom boravka u Kini, zdravstveno osiguranje 
i smještaj.

AMPEU pokriva troškove putovanja (1 aviokarta) za 
svaku akademsku godinu studija.

Poziv je otvoren: svake godine tijekom siječnja i 
veljače.



OBJAVA 
NATJEČAJA
AMPEU, MZO, VLP

OBRADA 
PRIJAVA

AMPEU

ODABIR 
KANDIDATA
AMPEU, MZO, VLP

ZEMLJA 
PRIMATELJICA

OBAVIJEST 
KANDIDATIMA

AMPEU, VLP

PUTNI 
TROŠKOVI

AMPEU

Kako izgleda put od prijave na natječaj za 

stipendiju do odlaska na mobilnost?



• U okviru Bilateralnih stipendija akademska razmjena odvija se u oba

smjera, tj. hrvatski državljani odlaze na mobilnost u inozemstvo, a

strani državljani dolaze na mobilnost u RH.

• Strani državljani (studenti i profesori) iz zemalja s kojima RH ima

sklopljen bilateralni sporazum mogu doći na mobilnost u RH.

• Primjerice studenti, doktorandi, postdoktorandi, profesori i istraživači

iz SAD-a, Mađarske, Slovačke, Crne Gore, Makedonije, Bugarske,

Grčke, Turske i Izraela mogu doći na mobilnost na visoko učilište ili

znanstvenoistraživački institut u RH.

• Kako bi strani državljani došli na mobilnost u RH, trebaju se prijaviti

na natječaj koji zajednički provode Agencija za mobilnost i programe

EU i Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH.

AKADEMSKA RAZMJENA



• Hrvatska visoka učilišta imaju mogućnost ugostiti znanstvenike i

istraživače iz SAD-a u sklopu programa Fulbright (5 do 9 mjeseci) i

Fulbright Specialist (2 do 6 tjedana).

• U okviru programa Fulbright, američki profesori mogu gostovati na

visokim učilištima u RH u okviru predavačkih, istraživačkih ili

kombiniranih predavačko/istraživačkih projekata.

• Primjerice američki profesor koji je stručnjak u određenom području

može držati kolegij, sudjelovati na projektu, pomoći u razvoju

kurikuluma pojedinog predmeta te unaprjeđenja nastavnih procesa i

slično.

DOLAZNE MOBILNOSTI U OKVIRU PROGRAMA 

FULBRIGHT I FULBRIGHT SPECIALIST



Prijavite se!

• POSJETITE NAŠU STRANICU NA KOJOJ SU 

OBJAVLJENI SVI NATJEČAJI I PRIJAVITE SE NA 

NEKI OD NATJEČAJA ZA  DODJELU 

BILATERALNIH STIPENDIJA!

www.mobilnost.hr 



Hvala na 

pozornosti!



Kontakt:    

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26

10000 Zagreb

T: +385 (0)1 5005 955

E: bilaterala@mobilnost.hr


