
 
REZULTATI NATJEČAJA ZA ERASMUS+ STUDIJSKI BORAVAK 

ZA STUDENTE, ak. god. 2022./23. 
 
Sveučilište u Zagrebu objavilo je Rezultate natječaja za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za 
studente – studijski boravak – akademska godina 2022./23. 
Studenti su dužni pažljivo pročitati cijeli (izvorni) tekst rezultata natječaja objavljen na mrežnim 
stranicama Sveučilišta u Zagrebu:  
http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-natjecaja-za-sudjelovanje-u-programu-erasmus-za-
studente-studijski-boravak-ak-god/  

POSTUPAK ŽALBE 
 

1) ŽALBA PROTIV ODLUKE O ODABIRU KANDIDATA  
Protiv Odluke o odabiru kandidata može se podnijeti žalba Povjerenstvu fakulteta u roku od 8 dana 
od objave rezultata natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta (zaključno sa 25.05.2022. – datum 
na poštanskom žigu!).  
 

Žalba se podnosi u pisanom obliku:  

PREPORUČENOM POŠTOM naslovljeno na:  
FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU  
Urudžbeni ured – Povjerenstvo za žalbe Erasmus+  
(predmet: Erasmus+ ak. god. 2022./23. studijski boravak – ŽALBA) 
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb 
Prijedlog odluke o žalbi daje Povjerenstvo fakulteta a konačnu odluku donosi Povjerenstvo za žalbe u 
programima mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu. 
U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u navedenom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem 
elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje. 
 

2) ŽALBA PROTIV ODLUKE O PRIJAVI ZA SLABIJI SOCIOEKONOMSKI STATUS  
Žalba protiv odluke o prijavi za slabiji socio status podnosi u roku od 8 dana od objave rezultata 
natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 
Žalba se podnosi u pisanom obliku:  
PREPORUČENOM POŠTOM  naslovljeno na: 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU – PISARNICA 
Ured za međunarodnu suradnju 
s naznakom:  „Žalba Erasmus+ socio status 2022./23: Povjerenstvo za žalbe u programima 
mobilnosti”  
Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb 
U obzir će biti uzete isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem 
elektroničke pošte neće se uzeti u razmatranje.   

 
VAŽNO!!!!   ODUSTANAK  OD MOBILNOSTI  VAŽNO!!!! 

 
 
Mole se studenti koji imaju namjeru odustati od razmjene da to učine u što kraćem roku, kako bi se 
mogao izvršiti pomak rang liste i time dati prilika drugom studentu za odlazak na razmjenu. 
Potpisane Izjave o odustanku molimo poslati na erasmus-studenti@ffzg.hr – nakon primitka Izjave će 
potpisati fakultetski ECTS koordinator. 
 

Za detalje, obrasce i upute obavezno pogledati Izvorni tekst Rezultata natječaja. 
 

Za sve upite molimo javiti se emailom: erasmus-studenti@ffzg.hr 
Služba za međunarodnu suradnju FFZG 
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