
Erasmus aktivnosti  na  

Visokom gospodarskom učilištu  

u Križevcima 

 

 

 

 

 

 

         Renata Husinec 

 
                                                                                                                                        

 

ERASMUS  SEMINAR 

Zagreb, 5. prosinca 2012. 

 



Sadržaj 

 
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 

Međunarodna suradnja 

Provođenje programa mobilnosti 

 
 

 





Prvo poljoprivredno i šumarsko učilište u jugoistočnoj Europi (1860.) 

Prvi znanstveni zavodi, laboratoriji i istraživačke postaje iz područja poljoprivrede 

Prvi udžbenici za poljoprivredu i šumarstvo na hrvatskom jeziku 

Prvi poljoprivredni znanstveni časopis Gospodarska smotra (1909.) 

Visoko gospodarsko učilište 

152 godina u službi poljoprivrede 



 Visoko gospodarsko učilište danas 

Stručni studij Poljoprivreda (180 ECTS) 

Specijalistički diplomski stručni studiji (120 ECTS) 

•  Održiva i ekološka poljoprivreda 

•  Menadžment u poljoprivredi 

Razlikovni studij (60 ECTS)  

Specijalistički seminari u sklopu cjeloživotnog učenja 

 

 

 

 



 

  

 

Akademska zajednica VGUK, 2012/2013. 

Nastavnici i suradnici                        
               dr. sc.  - 17 

               mr. sc.  -  9 

               univ. spec. oec. - 1 

               VSS  -  7 (dipl. inž. -  5 i prof.  - 2) 

34 

 Laboranti i tehnički suradnici 2 

Administrativno-tehničko  i pomoćno osoblje 18 

Studenti Stručnog studija Poljoprivreda 515 

Studenti specijalističkih diplomskih studija 197 

UKUPNO 766 



 

  

 

 Međunarodna suradnja 
 

  Projekti (TEMPUS, INTERREG, SEEDNet, IPA) 

  Studijski posjeti 

  Razmjena nastavnika i studenata 

  Programi  za cjeloživotno učenje:  

             - Potprogram Erasmus - mobilnost studenata i

     (ne)nastavnog osoblja 

         - Transverzalni program (Studijski posjeti) 

             - Pripremni posjeti 



 

 

ERASMUS PROŠIRENA 

SVEUČILIŠNA POVELJA 

(2009.) 

 



 

  

 

Dokumenti za Erasmus program 

•  Nacionalna pravila za prijavitelje iz Republike Hrvatske za  
decentralizirane aktivnosti programa za cjeloživotno učenje 

•   
• Priručnici za program Erasmus – mobilnost studenata i 

(ne)nastavnog osoblja 
 
• Pravilnik o dodjeljivanju financijskih potpora iz Erasmus 

programa mobilnosti studentima i (ne)nastavnom osoblju 
Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima (u izradi) 
 

•  Upute za prijavu na natječaj  
 
•  Strategija  razvitka VGUK za razdoblje 2011.-.2016. 

 
•  Bilateralni sporazumi 
 
 



 

  

 

Operativna razina – Uprava Učilišta 
 

 

Dekan 

Ured za međunarodnu suradnju (u osnivanju) 

Erasmus koordinator 

Služba računovodstva i  financija  



• Objava natječaja za Erasmus mobilnost studenata 
• Sastanak Povjerenstva i odabir pristupnika 
• Objava rezultata 
• Organizacija mobilnosti 
• Ugovaranje; Learning/Training Agreement   
• Isplata financijskih potpora (80% prije mobilnosti) 
• Realizacija mobilnosti 
• Završno izvješće i završna isplata potpore (20%) 

Redoslijed  aktivnosti za mobilnost studenata 



 

  

 

Redoslijed aktivnosti  za Erasmus mobilnost osoblja 

• Objava natječaja za Erasmus mobilnost osoblja  
• Sastanak Povjerenstva i odabir pristupnika 
• Objava rezultata 
• Organizacija mobilnosti 
• Ugovaranje 
• Isplata financijske potpore (70% prije mobilnosti) 
• Realizacija mobilnosti 
• Završno izvješće i završna isplata potpore  



 

  

 

Administrativni postupak  za Erasmus mobilnost 

• Elektroničko arhiviranje dokumenata  

• Dosjei za studente i (ne)nastavno) osoblje  

• Baza podataka  

• Isplata financijskih potpora (priprema internih 

naloga, odobravanje internih naloga za isplatu, 

isplata) 

• Financijsko usklađivanje 



 

  

 

Erasmus mobilnost studenata 

Program Erasmus mobilnosti studenata na VGUK od 2010. do 2013.  



 

  

 

Trajanje mobilnosti studenata 

Ukupno trajanje mobilnosti studenata u mjesecima 



 

  

 

Erasmus mobilnost nastavnog osoblja 



 

  

 

   Transverzalni program - Studijski posjeti (3) 

• European Mobility for Young People and Adults from 

Remoter Rural Communities, United Kingdom (2010.) 

 

• Teachers’ Initial Training - Recruitment and 

Evaluation, Heppenheim, Germany (2012.) 

 

• Innovative Practices in Environmental Education, 

Malaga, Spain (2012.) 

 

    Pripremni posjet  (1) 
• Van Hall Larenstein, The Netherlands (2012.) 



 

  

 

Ukupan broj mobilnosti na VGUK 

 

Do sada ostvareno (2010. - 2012.)          

      Studenti (SMP)                        13 

      Nastavno osoblje (STA)            2 

      Nastavno osoblje (STT)            8 

      Pripremni posjet                        1 

      Transverzalni program              3  

 

 

27 

 

Odobreno u 2012./2013.                           

       Studenti (SMP)                       10 

       Studenti (SMS)                         2 

       Nastavno osoblje (STA)           2 

       Nastavno osoblje (STT)           7 

 

21 

Dolazna mobilnost (STA)                          2 

UKUPNO                                              
 

50 



• Povećanje suradnje sa srodnim visokoškolskim ustanovama 
• Porast zanimanja među studentima i nastavnicima za 

sudjelovanjem u programima odlazne i dolazne mobilnosti 
• 3 zajednički objavljena rada na međunarodnim skupovima 
• Zajednička aplikacija za novi projekt 
• Gostovanja profesora iz inozemstva na Učilištu 
• Posjet slovenskih studenata Učilištu 
• Izrada 2 završna rada i 1 diplomskog na osnovi istraživanja 

tijekom SMP 
• Razvijanje jezičnih kompetencija  
• Stjecanje samopouzdanja 
• Organizacija dolazne mobilnosti u 2013. 

 

    Rezultati mobilnosti studenata i nastavnika VGUK 

 

  



• Povećavanjem dostupnosti informacija o mogućnostima 
studiranja na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima 

• Povećavanjem broja kolegija i studijskih programa na 
stranim jezicima  

• Širenjem mreže Erasmus partnerskih ustanova 
• Intenziviranjem suradnje kroz Erasmus projekte  
• Jačanjem akademskih i administrativnih kapaciteta  
• Povećanjem iznosa financijske potpore za Erasmus mobilnost 

studenata  
• Osiguravanjem studentskih prava za strane studente  
• Usvajanjem dokumenata za Europass mobilnost 

Kako poticati međunarodnu mobilnost 

studenata i nastavnika? 

 

 



Pi 

P  i  t  a  n j  a  ? 



 

 

Renata Husinec 

Visoko gospodarsko učilište 

Milislava Demerca 1,  48260 Križevci 

rhusinec@vguk.hr 

www.vguk.hr 
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