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Kriteriji i pravila bodovanja 1za odabir studenata za Natječaj za mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 
studijski boravak – partnerske zemlje 
  

KRITERIJ BODOVI OBRAZLOŽENJE 

Pismo motivacije 0 do 2 

Okvirno značenje bodova: 0 – Samo formalno sastavljeno pismo bez 
specifične motivacije za konkretno sveučilište i program; 1 – Navodi se 
specifična motivacija za konkretno sveučilište; 2 – Dobro obrazložena 
veza između odabranog sveučilišta i programa na matičnom studiju i/ili 
drugih obilježja studija.  
 

Dosadašnje 
ocjene 

0 do 3 

Prosjek će se bodovati prema sljedećem modelu: 0 – prosjek ocjena koji 
ulazi u interval od 2,00-2,99; 1 – prosjek ocjena u intervalu od 3,00-3,99; 
2 – prosjek ocjena u intervalu od 4,00-5,00 
U obzir se uzimaju prosjeci svih studija koje je student završio, odnosno 
za koje je predao prijepis, te se računa kao prosjek prosjeka.       
 

Znanje stranog 
jezika 

0 do 1 

Znanje jezika razine manje od B2 je eliminacijski kriterij. Razina B2 
vrednuje se s 0 bodova, dok se znanje jezika na razini C1 i više vrednuje 
s jednim bodom. U obzir se uzima onaj jezik koji je radni jezik na 
sveučilištu za koje se student prijavio. Potvrde o znanju jezika u kojima 
je iskazana različita razina znanja jezika za različite vještine (govor, 
pisanje, razumijevanje) se boduju u korist studenta, tako da se uzima 
najviša razina.  
 

Godina i razina 
studija 

0 do 5 

Bodovi: prva godina preddiplomskog (0 bodova), druga godina 
preddiplomskog studija  (1 bod), treća godina preddiplomskog (2 boda), 
diplomski studij i četvrta godina preddiplomskog studija za programe 
koji se izvode po modelu 4+1 (3 boda), doktorski studij (5 bodova). 
Mobilnost na doktorskoj razini je za znanost i sveučilište posebno važna 
pa se dodatno nagrađuje. 

Sudjelovanje u 
mobilnosti 

-1 do 0 
Ako je student sudjelovao u međunarodnoj mobilnosti izvan Erasmus 
LLP programa ili Erasmus + programa, u trajanju duljem od 1 mjesec, 
oduzima mu se jedan bod. 

 

                                                             
1   Temeljem Natječaja za mobilnost studenata u okviru Erasmus+ KA107 studijski boravak – partnerske zemlje 
Filozofski fakultet će prilikom odabira i rangiranja kandidata, pored osnovnih kriterija primjenjivati i dodatne 
kriterije i pravila bodovanja   


