
 

 

 

NATJEČAJ ZA ORGANIZIRANJE STUDIJSKIH POSJETA U OKVIRU 
PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE U REPUBLICI 

HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD RUJNA 2013. DO LIPNJA 2014. 
GODINE 

 
Organiziranje studijskih posjeta za stručnjake i donositelje odluka u 

obrazovanju i strukovnom osposobljavanju 
 

 
1. Uvod 

 
Studijski posjeti namijenjeni su osobama odgovornima za razvoj politika obrazovanja i 
osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini i ostalim stručnjacima iz 
područja obrazovanja i osposobljavanja. Studijski posjeti su aktivnost unutar Programa za 
cjeloživotno učenje i njegovog sastavnog dijela - Transverzalnog programa, a nastoje 
promicati suradnju na europskoj razini u područjima koja pokrivaju dva ili više potprograma 
Programa za cjeloživotno učenje te promicati kvalitetu i transparentnost u sustavima 
obrazovanja i osposobljavanja zemalja sudionica Programa za cjeloživotno učenje. 
 
Cilj studijskih posjeta je omogućiti stručnjacima i donositeljima odluka u obrazovanju i 
strukovnom osposobljavanju:  
•    bolje razumijevanje specifičnih aspekata obrazovnih politika i tema koje su zajedničke 
zemljama sudionicama Programa za cjeloživotno učenje;  
•    razmjenu iskustava i informacija; 
•    jačanje protoka informacija među zemljama sudionicama Programa za cjeloživotno 
učenje.  
 
Studijske posjete mogu organizirati ustanove ili organizacije koje djeluju na području općeg 
obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, visokog obrazovanja, obrazovanja 
odraslih, podučavanja nastavnika, ustanove koje djeluju na lokalnoj ili regionalnoj razini, a 
bave se obrazovanjem, sindikati ili udruge poslodavaca, a koji svoja postignuća žele podijeliti 
s kolegama iz Europe. Studijski posjeti traju od 3 do 5 dana, a okupljaju 10 do 15 sudionika 
iz zemalja članica Programa za cjeloživotno učenje. Za sudionike predstavljaju mogućnost za 
diskusiju, razmjenu informacija i primjera dobre prakse. 
 
Krajem siječnja 2013. godine svi će posjeti biti objavljeni u Katalogu studijskih posjeta. 
 
Europska komisija preko nacionalnih agencija daje financijsku potporu sudionicima studijskih 
posjeta koja je namijenjena pokrivanju troškova putovanja i života.  
 
 
2. Prijava za organiziranje studijskih posjeta u razdoblju od  rujna 2013. - lipnja 2014. 
 
Rok za prijavu: 01. listopada 2012.  
 
Ustanove koje žele organizirati studijski posjet trebaju pročitati upute koje se nalaze na 
www.mobilnost.hr 
 

http://www.mobilnost.hr/


 

 

Ustanova  organizira studijski posjet koji se bavi temom vezanom uz: 
-opće obrazovanje; 
-strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili 
-sveobuhvatno cjeloživotno učenje (koje uključuje i opće obrazovanje i strukovno 
obrazovanje i osposobljavanje). 
 
Studijski posjet mora pokrivati jedno od 5 tematskih područja navedenih u privitku br. 1. 
Tematske kategorije. Prema temama kojima se bave, studijski posjeti bit će grupirani sa 
sličnim studijskim posjetima i objavljeni u Katalogu. 
 
Ustanove prijavljuju studijski posjet koji će se održati u razdoblju od rujna 2013. do lipnja 
2014. godine. 
 
 
3. Organiziranje studijskog posjeta u potpunosti financira ustanova organizator studijskog 
posjeta. Organizator posjeta ne može tražiti od sudionika kotizaciju, ali može tražiti da 
sudionici, uz pokrivanje troškova smještaja, pokriju troškove lokalnog prijevoza, večere i sl.  
 
Trajanje posjeta vezano je uz područje kojim se posjet bavi. Ako je studijski posjet vezan uz 
opće obrazovanje, obično traje 5 dana, a ako je vezan uz strukovno osposobljavanje, traje 3-
4 dana. 

 
Broj studijskih posjeta koji se mogu organizirati u Republici Hrvatskoj ovisit će o odluci 
Cedefopa, koordinatora aktivnosti svih studijskih posjeta.   
 
Agencija će odabranim studijskim posjetima pomoći u izradi Programa studijskog posjeta. 
 
Ukoliko Agencija na raspolaganju bude imala dodatna sredstva, dodijelit će ih ustanovama 
koje su na temelju kvalitete prijave odabrane za organiziranje studijskih posjeta. Agencija će 
ustanove na transparentan način obavijestiti o iznosima i načinu dodjele sredstava.  
 
 
4. Način prijave 
 
Potencijalni organizatori studijskih posjeta moraju ispuniti prijavni obrazac koji se nalazi na 
www.mobilnost.hr. 
Na prijavnom obrascu mora biti pečat ustanove i potpis zakonskog predstavnika. 
 
Potrebno je poslati original i kopiju prijavnog obrasca. Prijava mora biti poslana 
preporučenom poštom i elektronskom poštom na studijski.posjeti@mobilnost.hr 
 
Prijava mora biti poslana najkasnije do 01.10.2012. godine preporučenom poštom na adresu: 
Agencija za mobilnost i programe EU, Organiziranje studijskih posjeta - natječaj, Gajeva 22, 
10 000 Zagreb. 
 
Pri ispunjavanju obratite pažnju na sljedeće: 
 

 opis studijskog posjeta mora biti jasan, detaljan i jednostavan; 

 pri ispunjavanju prijave držite se pravila koja su navedena u prijavi. Dio natječajne 
dokumentacije je dokument koji daje pregled tematskih područja: Tematske 
kategorije; 
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 Cijela prijava mora biti ispunjena na jeziku na kojem će se studijski posjet održati 
(engleski, njemački, francuski ili španjolski). U zadnjem dijelu prijave potrebno je dati 
kratki opis studijskog posjeta na hrvatskom jeziku; 

 studijski posjet mora trajati od 3-5 dana i mora se održati u razdoblju od rujna 2013. 
do lipnja 2014. godine (preporuča se da planirani početak posjeta ne bude prije kraja 
rujna 2013. godine); 

 pogledajte Katalog studijskih posjeta 2012/2013 kako biste vidjeli što se od Vas 
očekuje i kako biste lakše ispunili prijavu; 

 pročitajte Handbook for organisers (Priručnik za organizatore studijskih posjeta) kako 
biste vidjeli što se od Vas očekuje i kako biste lakše ispunili prijavu.  
 

 
Za dodatne informacije obratite nam se na studijski.posjeti@mobilnost.hr ili na 01/555 6887 
radnim danom od 13-16h. 
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