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Poziv na prijavu na natječaj za Euroguidance job shadowing/ 

studijski posjet 2016.  
 
 

Tema job shadowing/ studijskog posjeta Sveučilišni karijerni centri u Njemačkoj 

Mjesto održavanja posjeta Bremen, Njemačka 

Razdoblje održavanja posjeta 5.-7. rujna 2016. 

Rok za prijavu 28. lipnja 2016. 

Radni jezik posjeta engleski 

 
 
Euroguidance centar Hrvatska i Euroguidance centar Njemačka u suradnji sa Sveučilištem u 
Bremenu od 5.-7. rujna 2016. organiziraju job shadowing/ studijski posjet na temu profesionalnog 
usmjeravanja u okviru sveučilišnih karijernih centara na kojem će Sveučilište u Bremenu ugostiti 
hrvatsko izaslanstvo  stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju (6-8 osoba). 
 
Što je Euroguidance Hrvatska? 
Euroguidance centar Hrvatska europska je inicijativa je koja djeluje u okviru Agencije za mobilnost i 
programe EU s ciljem promicanja međunarodne mobilnosti i europske dimenzije u sustavu 
profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj. 
 
Ciljevi Euroguidance centra jesu: 

 poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u 
Republici Hrvatskoj, 

 promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju. 
 

Tema studijskog posjeta 
Ovogodišnja je tema studijskog posjeta Njemačkoj pružanje usluga profesionalnog usmjeravanja u 
okviru sveučilišnih karijernih centara na Sveučilištu u Bremenu. Predstavnici Sveučilišta u Bremenu 
te ostalih organizacija uključenih u studijski posjet, osim pružanja općih informacija o sustavu 
sveučilišnih karijernih centara u Njemačkoj, predstavit će njemačke primjere dobre prakse u 
navedenom području te objasniti kako se aktivnosti profesionalnog usmjeravanja konkretno 
organiziraju i provode. Detaljni program studijskog posjeta bit će dostupan naknadno na mrežnim 
stranicama Euroguidance centra i Agencije za mobilnost i programe EU. 
 
Tko se može prijaviti?   
Prijaviti se mogu svi stručnjaci koji se u Republici Hrvatskoj bave aktivnostima povezanima s 
profesionalnim usmjeravanjem u okviru karijernih centara na visokim učilištima – primjerice 
psiholozi, pedagozi i drugi stručnjaci koji provode profesionalno usmjeravanje. 
Minimalno potrebno iskustvo u poslovima povezanima s profesionalnim usmjeravanjem u 
obrazovanju je 6 mjeseci. 
 



 

 

Kako se prijaviti? 
Prijavni obrazac, životopis u Europass formatu te motivacijski obrazac pošaljite preporučenom 
poštom najkasnije do 28. lipnja 2016. na adresu: 
 
Agencija za mobilnost i programe EU 
Frankopanska 26 
10000 Zagreb 
 
s naznakom „Prijava za Euroguidance job shadowing/studijski posjet" te elektroničkom poštom na 
euroguidance@mobilnost.hr. 
 
Sve prijave moraju biti pisane i popunjene elektronski (prijave i obrasci koji se popunjavaju ručno 
neće biti uzeti u obzir) i potpisane od strane zakonskog zastupnika. 
 
*Sve prijave moraju biti zaprimljene putem pošte i putem e-maila. 
 
Postupak odabira kandidata 
Euroguidance Hrvatska će nakon isteka roka prijave provjeriti formalnu prihvatljivost kandidata, a 
zatim na temelju vrednovanja dokumentacije i suradnje s povjerenstvom odabrati kandidate. 
Odabrani kandidati primit će obavijest o odobravanju prijave. 
 
Financijska potpora 
Euroguidance Hrvatska u cijelosti pokriva putovanje, smještaj, troškove života i sudjelovanje u 
programu na temelju ugovora koji se sklapa s institucijom kandidata. 
 
Završno izvješće 
Korisnik je dužan nakon sudjelovanja u job shadowing/ studijskom posjetu Agenciji podnijeti 
završno izvješće. 
 
Za dodatne informacije obratite nam se na adresu elektroničke pošte euroguidance@mobilnost.hr. 
 
 
Kontakt: 
Mia Trcol 
tel  +385 (0)1 5497 898 
fax +385 (0)1 5005 699 
euroguidance@mobilnost.hr 
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