
                                                        
                                     

 

Sveučilište u Rijeci, 2014. 
 

SMJERNICE ZA ODLAZNE ERASMUS STUDENTE – PREPORUČEN BROJ ECTS BODOVA 
 
Opći uvjeti mobilnosti odlaznih Erasmus studenata 
 
Odlazni Erasmus student je student Sveučilišta u Rijeci koji dio studijskih obveza ili stručnu praksu 
obavlja na  inozemnoj ustanovi domaćinu u okviru programa mobilnosti Erasmus. 
Prave i obveze odlaznih Erasmus studenata definirana su natječajem za izbor Erasmus studenata, 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci o međunarodnoj razmjeni studenata, nastavnika i drugog osoblja 
u okviru Erasmus programa, Ugovorom o studijskom boravku/stručnoj praksi kojeg potpisuju 
student/ica i rektor Sveučilišta u Rijeci te Ugovorom o učenju/stručnoj praksi (Learning/Training 
Agreement) kojeg potpisuju student te ovlaštene osobe s matične i inozemne institucije 
(koordinator, dekan/pročelnik). 
Priznavanje ECTS bodova, ocjena i razdoblja stručne prakse provodi se na temelju Ugovora o 
studiranju odnosno Ugovora o stručnoj praksi, Prijepisa ocjena i Potvrde o obavljenoj stručnoj 
praksi te Potvrde o dužini boravka studenta na ustanovi domaćinu.  
Ako je student ispunio sve obveze iz sklopljenog Ugovora o studiranju odnosno Ugovora o stručnoj 
praksi, sastavnica Sveučilišta dužna je studentu priznati ostvarena postignuća u studijskom 
programu sukladno navedenim dokumentima. 
Načelno, priznavanje ECTS bodova obavlja se na temelju usvojenog znanja, stečenih vještina i 
kompetencija te sadržaja i ishoda učenja, uzimajući u obzir da 1 ECTS bod odgovara radnom 
opterećenju od 25-30 sati. 
U slučaju da na ustanovi domaćinu nije u primjeni ECTS bodovanje, stečeni bodovi pretvaraju se u 
odgovarajuće ECTS bodove stručnom procjenom. 
Pri priznavanju ECTS bodova nije presudno na način i u kojem obliku nastave (predavanja, vježbe, 
seminari ili nešto drugo) su stečeni.  
Neovisno o ostvarenom uspjehu tijekom studijskog boravka ili rezultatima stručne prakse, 
sastavnica Sveučilišta obvezna je na temelju Potvrde o dužini boravka studenta na ustanovi 
domaćinu unijeti razdoblje sudjelovanja u Programu razmjene u Dopunskoj ispravi o studiju.  
Sastavnica Sveučilišta provodi postupak izjednačavanja predmeta koje je student položio na 
ustanovi domaćinu s obveznim i izbornim predmetima koji su predviđeni u redovitom studijskom 
programu studenta, ili provodi postupak izravnog priznavanja predmeta, dodijeljenih ECTS 
bodova i ocjena kako je navedeno u izvornom Prijepisu ocjena.  
U slučaju izravnog priznavanja predmeta i ECTS bodova, sastavnica je dužna voditi evidenciju o 
položenim predmetima na hrvatskom i engleskom ili izvornom jeziku, ocjenama te pripadajućim 
bodovima kako stoji u prijepisu ocjena.  
Ukoliko student ne ispuni obveze predviđene Ugovorom o studiranju i ukoliko ne ostvari dovoljan 
broj ECTS bodova potrebnih za nastavak studija, sastavnica je dužna priznati razdoblje 
sudjelovanja u Programu razmjene i položene predmete navedene u Prijepisu ocjena, te odlučiti 
koje predmete student treba položiti u tekućem semestru kako bi stekao dovoljan broj ECTS 
bodova za nastavak studija.  
ECTS bodove koje ustanova domaćin dodijeli studentu, a koji nisu predviđeni Ugovorom o 
studiranju i koje sastavnica ne priznaje kao dio redovitog studijskog programa, bilježe se kao 
dodatni ECTS bodovi u Dopunskoj ispravi o studiju.  



                                                        
                                     

 

Ako sustavi ocjenjivanja na ustanovi domaćinu i sastavnici nisu istovjetni, priznaju se ocjene prema 
ECTS sustavu te se, ukoliko je moguće, pretvaraju u ocjene prema nacionalnom sustavu 
ocjenjivanja. Sve ocjene ostvarene na ustanovi domaćinu koje je moguće pretvoriti u nacionalni 
sustav ocjena ulaze u prosjek ocjena studija na sastavnici, a one koje nije moguće pretvoriti upisuju 
se u izvornom obliku i ne ulaze u prosjek ocjena studija.  
Sastavnica je dužna studentu priznati razdoblje sudjelovanja u Programu razmjene u svrhu 
obavljanja stručne prakse te dodijeliti ECTS bodove sukladno broju ECTS bodova određenih za 
obavljanje stručne prakse u okviru svog studijskog programa. Priznavanje se obavlja na temelju 
Potvrde o obavljenoj stručnoj praksi i Potvrde o dužini boravka na ustanovi domaćinu. Razdoblje 
sudjelovanja u Programu razmjene u svrhu obavljanja stručne prakse bilježi se u Dopunskoj ispravi 
o studiju.  
 
Minimalan broj ECTS bodova  koji se ostvaruju na mobilnosti 
 
Odlazni Erasmus student na inozemnoj instituciji mora upisati najmanje 20 ECTS bodova i ostvariti 
najmanje 15 ECTS bodova u jednom semestru, a za kraće razdoblje razmjerno manje.  
 
Student koji će na inozemnoj instituciji pisati završni ili diplomski rad ili doktorsku disertaciju, a na 
matičnoj ustanovi je izvršio sve svoje druge obveze, dužan je na inozemnoj instituciji upisati i 
položiti najmanje jedan izborni predmet, koji nosi minimalno 4 ECTS boda.  
 
 
Neispunjavanje obveza iz Ugovora o učenju/stručnom usavršavanju 
 
Ukoliko student za međunarodnu mobilnost prima financijsku potporu koju Sveučilište isplaćuje iz 
Erasmus sredstava, a ne izvrši svoje obveze određene natječajem za izbor Erasmus studenata, 
Pravilnikom Sveučilišta u Rijeci o međunarodnoj razmjeni studenata, nastavnika i drugog osoblja 
u okviru Erasmus programa, Ugovorom o studijskom boravku/stručnoj praksi te Ugovorom o 
učenju/stručnoj praksi (Learning Agreement for Studies/Traineeships), Sveučilište u Rijeci ima pravo 
uskratiti studentu isplatu zadnje rate potpore odnosno od studenta zatražiti povrat dijela ili 
cjelokupnog iznosa odobrene financijske potpore. 
 
U slučaju kada student na studijskom boravku u tijeku mobilnosti ostvari manje od 15 ECTS bodova 
po semestru, odnosno razmjerno manje za kraće razdoblje mobilnosti, a što se dokazuje 
prijepisom ocjena inozemne ustanove, Sveučilište u Rijeci će od studenta tražiti povrat jedne 
mjesečne financijske potpore. 
 
U slučaju kada student koji je na inozemnoj instituciji pisao završni ili diplomski rad ili doktorsku 
disertaciju, što se dokazuje potvrdom domaćeg ili inozemnog mentora, ne položi barem jedan 
izborni predmet, što se dokazuje prijepisom ocjena, Sveučilište u Rijeci će od studenta tražiti 
povrat jedne mjesečne financijske potpore. 
 
U slučaju kada student na međunarodnoj mobilnosti ne položi niti jedan ispit / ne izvrši nijednu 
obvezu definiranu Ugovorom o studijskom boravku, odnosno ne odradi zadane zadatke u skladu s 
Ugovorom o stručnoj praksi, a što se dokazuje prijepisom ocjena / prijepisom rada inozemne 



                                                        
                                     

 

ustanove, odnosno potvrdom domaćeg ili inozemnog mentora, Sveučilište u Rijeci će od studenta 
tražiti povrat ukupne financijske potpore.  
 
Student se u tom slučaju može pismenom zamolbom obratiti Povjerenstvu za program mobilnosti 
Erasmus Sveučilišta u Rijeci te obrazložiti i dokumentirati razloge neispunjavanja obveza 
(izvanredne okolnosti) nakon čega će Povjerenstvo, u konzultaciji s Agencijom za mobilnost i 
programe EU,  donijeti Odluku na koji način postupiti glede povrata dijela/cijele financijske 
potpore. 
 
 
Sveučilište u Rijeci 


