Erasmus+ program nudi svim studentima fantastičnu mogućnost
studiranja i rada u inozemstvu
tijekom razdoblja studija. U tom
programu koji potiče suradnju visokih učilišta širom Europe i svijeta
od njegova osnutka 1987. godine
sudjelovalo je više od 3 milijuna
studenata. Mnogim studentima
postao je najdraže studentsko
iskustvo i potpuno im promijenio
životni put i pogled na svijet.

Stjecanje novih znanja i vještina poput komunikativnosti, samopouzdanja, prilagodljivosti,
usavršavanje stranih jezika, stjecanje prijateljstava za cijeli život, bolja zapošljivost i nove
životne prilike najveće su dobrobiti Erasmusa.

u trajanju od 3 do 12 mjeseci na jednoj od
partnerskih institucija Veleučilišta Baltazar
moguće od 2. godine studija
stipendija: ovisno o zemlji – od 400 do
500 eura
student ostaje upisan na Veleučilištu
Baltazar i nema nikakvih dodatnih plaćanja
na inozemnoj instituciji
predmeti položeni u inozemstvu priznaju se
kao dio studija u zamjenu za predmete na
Baltazaru i upisuju u dodatak diplomi

u trajanju od 2 do 12 mjeseci u tvrtkama
bilo koje zemlje EU-a
moguće već od 1. godine studija
stipendija: ovisno o zemlji – od 500 do
600 eura
priznaje se kao dio studijskog programa na
Baltazaru i upisuje u dodatak diplomi
mogućnost odlaska na praksu i do godinu
dana nakon diplomiranja (ugovaranje prije
završetka studija)
student praksu pronalazi sam ili uz pomoć ponuda objavljenih na web-stranici
Veleučilišta

dodatna financijska potpora za studente slabijeg ekonomskog statusa
(+200 eura mjesečno) i za studente s posebnim potrebama
Studijski boravak i stručna praksa mogu se kombinirati, a svaki student
može provesti ukupno 12 mjeseci na razmjeni u okviru svake razine
studija (stručne i specijalističke).

Svi redoviti i izvanredni studenti stručnih i
specijalističkih studija Veleučilišta Baltazar
Zaprešić.

Ako ste zainteresirani za studentsku razmjenu,
svakako kontaktirajte Odjel za mobilnost i međunarodnu suradnju kako biste saznali koje su vam
mogućnosti dostupne te koja je procedura prijave.
Odgovorit ćemo na sva vaša pitanja i pomoći vam
u vezi s organizacijom boravka u inozemstvu.

Natječaj za studijski boravak raspisuje se
u ožujku za sljedeću akademsku godinu.
Natječaj za stručnu praksu kontinuirano je
otvoren do popunjenja slobodnih mjesta.
Natječaji su objavljeni na web-stranici
a prilikom objavljivanja organiziraju se
Erasmus+ info dani na kojima se može
saznati sve o prijavi i poslušati iskustva
studenata.

e-pošta:
Ured Odjela za mobilnost i international@bak.hr
međunarodnu suradnju
tel: 01 4002 753
radnim danom 8 do 16 sati
mob: 099 2495 618
www.bak.hr / međunarodna suradnja
Erasmus+ Baltazar Zaprešić

„Ne bojte se otići na Erasmus, treba samo malo
odvažnosti! Naučite jezike, koji su danas
neophodni, putujte Europom prekrasan je
osjećaj sjetiti se raznih lijepih doživljaja s
putovanja.“

„Osim što sam usavršila engleski jezik i naučila ponešto fran
cuskoga, stekla sam poznanstva za cijeli život i upoznala širok
spektar ljudi iz cijelog svijeta te tako naučila štošta i o samoj
sebi. Mogu reći da mi se život promijenio nabolje poslije
ovog iskustva, mnogo sam sigurnija, odlučnija i spremnija za
nova iskustva.“

„Upoznao sam mnogo ljudi s kojima ću imati
duga prijateljstva, vidio sam kako ljudi iz
druge kulture funkcioniraju na dnevnoj
bazi, osamostalio sam se, iskusio sam kako
se studira negdje drugdje, a nakon
svega sam se i dobro zabavio.“

„Erasmus je jedno je od najvrjednijih iskustava koje
čovjek može doživjeti i preporučio bih ga svima.“

