
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET 
raspisuje  

NATJEČAJ  

za Erasmus+ kombinirani intenzivni program (blended intensive programme – BIP) u organizaciji 
Karlovog Sveučilišta u Češkoj Republici 

 
OPĆI DIO  
 
Kratki kombinirani intenzivni program (blended intensive programmes- BIP) dio je ERASMUS programa 
u kojemu se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja, uključujući suradnju putem interneta za 
studente i osoblje u programskim zemljama. Tijekom kombiniranog intenzivnog programa studenti ili 
članovi osoblja (u statusu „learners“) obavljaju kratkoročnu fizičku mobilnost u inozemstvu u 
kombinaciji s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad 
putem interneta. 

Ovaj natječaj se odnosi na jesenski BIP ERASMUS COURSE pod nazivom “European course on 
population ageing, development of geriatric clinical pharmacy services and research activities in 
deprescribing”, u organizaciji Karlovog Sveučilišta iz Češke Republike (prihvatna ustanova).  
 
Na natječaj se mogu prijaviti studenti upisani na integrirani preddiplomski i diplomski ili 
poslijediplomski doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i 
nastavnici zaposleni na Sveučilištu u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. 

Natječaj obuhvaća sljedeće stavke: 
a) Mobilnost studenata Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 

(mobilnost u svrhu studijskog boravka, SMS) 
b) Mobilnost nastavnog osoblja Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta 

(mobilnost u svrhu osposobljavanja , STT) 
 

Trenutno su predviđena dva mjesta za studente i jedno za nastavno osoblje za Sveučilište u Zagrebu 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet. Kao rezultat Natječaja bit će formirana Rang lista prijavljenih 
kandidata, odnosno lista čekanja za slučaj promjene dostupnih mjesta za studente i nastavno osoblje.  
 
Studentima koji sudjeluju u BIP ERASMUS aktivnosti bit će dodijeljena 3 ECTS boda. 
 
Trajanje mobilnosti 
Fizička mobilnost se odvija od 17.- 24. listopada 2022. u Pragu (Republika Češka), a virtualna 
komponenta tijekom dva on-line sastanka (3. listopada 2022. i 22. studenog 2022.)  
 
PRIJAVA  
Prijavna dokumentacija kandidata se sastoji od sljedećih dokumenata:  
- za stavku a): 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: 
- potvrda da je student upisan na integrirani preddiplomski i diplomski ili poslijediplomski 
doktorski studij Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta  
- Europass životopis 
- motivacijsko pismo 
DODATNA DOKUMENTACIJA: 
- dokumentacija koja dokazuje da je znanstveni i stručni razvoj kandidata u području kliničke 
farmacije, po mogućnosti vezan za teme farmakoterapije u gerijatriji i depreskripciji lijekova 
(primjerice znanstveni radovi, sažetci sa znanstvenih i stručnih skupova, završena 



specijalizacija/specijalistički studij ili drugo stručno usavršavanje u području kliničke farmacije 
i sl.) 

 
-za stavku b): 

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA: 
 - Europass životopis 
 - motivacijsko pismo 

DODATNA DOKUMENTACIJA: 
- potvrda o znanstveno-nastavnom zvanju 
- dokumentacija koja dokazuje da je znanstveni i stručni razvoj kandidata u području kliničke 
farmacije, po mogućnosti vezan za teme farmakoterapije u gerijatriji i depreskripciji lijekova 
(primjerice znanstveni radovi, sažetci sa znanstvenih i stručnih skupova, završena 
specijalizacija/specijalistički studij ili drugo stručno usavršavanje u području kliničke farmacije 
i sl.) 
 

 
Rok za dostavu:  
Kandidati dostavljaju natječajnu dokumentaciju u Dekanat Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, A. 
Kovačića 1, Zagreb, do zaključno utorka, 20. rujna 2022, do 16 sati (datum i sat primitka, a ne slanja 
dokumentacije).  
 
Kriteriji rangiranja: 
 
Kandidati valjano prijavljeni na Natječaj rangirat će se prema sljedećim kriterijima: 
-za stavku a): 

 prednost imaju prvenstveno studenti doktorskog studija, a zatim ostali studenti 

Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji dokažu da im je 

polje znanstvenog interesa klinička farmacija, posebice teme vezane za 

farmakoterapiju u gerijatriji i depreskripciju lijekova 

 dosadašnja stručna aktivnost i edukacija u području kliničke farmacije (tijekom 

studija ili u praksi) (svaka aktivnost za koju je kandidat priložio valjanu dokumentaciju 

donosi bod 1) 

 motivacijsko pismo - motivacijsko pismo ocjenjuje svaki od članova Povjerenstva, a 

kandidat/kandidatkinja ostvaruje bodove jednake prosjeku dobivenih ocjena 

izraženo na dvije decimale. Bodovi se dodjeljuju prema sljedećim kriterijima: 

i. nedovoljno iskazana motivacija/nije argumentirana – 0 bodova 

ii. motivacija je elementarno iskazana/površno argumentirana – 2 boda 

iii. motivacija je dobro iskazana/solidno argumentirana – 3 boda 

iv. motivacija je vrlo dobro iskazana/kvalitetno argumentirana – 4 boda 

v. motivacija je izrazito dobro iskazana/iznimno kvalitetno argumentirana – 5 

bodova 

-za stavku b): 

 prednost imaju nastavnici, koji dokažu da im je polje znanstvenog interesa klinička 

farmacija, posebice teme vezane za farmakoterapiju u gerijatriji i depreskripciju 

lijekova 

 znanstveno-nastavno zvanje  

i. redoviti profesor ili profesor u trajnom zvanju- 5 bodova 



ii. izvanredni profesor – 4 boda 

iii. docent – 3 boda 

iv. viši asistent/poslijedoktorant- 2 boda) 

v. asistent – 1 bod 

 motivacijsko pismo - motivacijsko pismo ocjenjuje svaki od članova Povjerenstva, a 

kandidat/kandidatkinja ostvaruje bodove jednake prosjeku dobivenih ocjena 

izraženo na dvije decimale. Bodovi se dodjeljuju prema sljedećim kriterijima: 

i. nedovoljno iskazana motivacija/nije argumentirana – 0 bodova 

ii. motivacija je elementarno iskazana/površno argumentirana – 2 boda 

iii. motivacija je dobro iskazana/solidno argumentirana – 3 boda 

iv. motivacija je vrlo dobro iskazana/kvalitetno argumentirana – 4 boda 

v. motivacija je izrazito dobro iskazana/iznimno kvalitetno argumentirana – 5 

bodova 

 Informacije o financijskoj potpori za sudionike, obveznom osiguranju te ostale važne informacije za 
sudionike BIP programa dostupne su na stranici Sveučilišta u Zagrebu, poveznica 
http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Suradnja/Medunarodna_razmjena/Erasmus__BIP/natjecaj_
bip_2021-22_n2.pdf) 
 
Rezultati natječaja i mogućnost žalbe 

Rezultati natječaja bit će objavljeni najkasnije tri dana nakon završetka Natječaja na mrežnim 
stranicama Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, www.pharma.hr. Kandidati 
imaju mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za odabir kandidata prijavljenih na Natječaj za 
Erasmus+BIP u organizaciji Karlovog sveučilišta u Češkoj Republici 2022. Sveučilišta u Zagrebu 
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u pisanom obliku preporučenom poštom u roku od 3 dana od 
objave rezultata Natječaja na mrežnim stranicama Fakulteta na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet, A. Kovačića 1, 10000 Zagreb, s naznakom “Za Povjerenstvo za 
odabir kandidata prijavljenih na Natječaj za Erasmus+BIP u organizaciji Karlovog sveučilišta u Češkoj 
Republici 2022. Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta“. U obzir će biti uzete 
isključivo žalbe podnesene u tom obliku. Žalbe ili upiti poslani putem elektroničke pošte neće se uzeti 
u razmatranje. Sastavnice imaju mogućnost podnošenja žalbe Povjerenstvu za Procedura nakon 
rezultata natječaja 

Prije mobilnosti studenti koji na intenzivni program odlaze u svrhu učenja dogovaraju s prihvatnom i 
matičnom ustanovom Ugovor o učenju (Learning Agreement), a nastavno osoblje koje sudjeluje u 
prekograničnoj mobilnosti Ugovor o mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja (Mobility 
Agreement). Prije odlaska na mobilnost sudionici prekogranične mobilnosti pojedinačno potpisuju 
ugovor o financiranju sa Sveučilištem u Zagrebu. Na kraju mobilnosti sudionici ispunjavaju online 
izvješće. 

Kontakt za pitanja: ECTS koordinator: prof. Anita Hafner, e-mail: ahafner@pharma.hr  

 

http://www.pharma.hr/
mailto:ahafner@pharma.hr

