
 

 

Privitak II.  

Obrazloženje uz Odluku o dodjeli licenci za mrežnu jezičnu potporu (OLS)  u okviru 

Poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna 

aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar 

programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2017. godine  

 

Kriteriji za raspodjelu licenci za mrežnu jezičnu potporu (OLS) u okviru Poziva na dostavu 

projektnih prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje 

visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 

2017. g. bili su sljedeći: 

 

- Agencija se pri dodjeli licenci vodila brojem sudionika u okviru aktivnosti mobilnosti 

studenata u svrhu studija i stručne prakse po pojedinom visokom učilištu prema 

Odluci o dodjeli financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu 

projektnih prijedloga za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za 

područje visokog obrazovanja – projekti mobilnosti unutar programskih zemalja 

(KA103), rok 2. veljače 2017. g. (KLASA: 605-47/17-02/21, URBROJ: 359-08/4-17-5) 

(dalje u tekstu: Odluka o dodjeli financijske potpore); 

- visokom učilištu nije moguće dodijeliti manji broj licenci za OLS jezičnu procjenu i 

jezični tečaj u odnosu na procijenjeni broj studentskih mobilnosti po pojedinom 

visokom učilištu prema Odluci o dodjeli financijske potpore; 

- povrh procijenjenog broja studentskih mobilnosti po pojedinom visokom učilištu 

prema Odluci o dodjeli financijske potpore, visokim učilištima dodijelit će se dodatne 

licence za OLS jezičnu procjenu i OLS jezične tečajeve da im olakša, gdje je to 

potrebno, brzu dodjelu dodatnih licenci za sudionike mobilnosti i smanji potrebu da 

od nacionalne agencije traže povećanje licenci tijekom godine; 

- licence se dodjeljuju prema dostupnom broju licenci koje je Europska komisija 

dodijelila Agenciji. 

 

Slijedom navedenog, na temelju procijenjenih studentskih mobilnosti iz Odluke o dodjeli 

financijske potpore za projektne prijedloge u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga 

za 2017. g. za program Erasmus+ – Ključna aktivnost 1 za područje visokog obrazovanja – 

projekti mobilnosti unutar programskih zemalja (KA103), rok 2. veljače 2017. g. (KLASA: 605-

47/17-02/21, URBROJ: 359-08/4-17-5 od dana 13. travnja 2017.), raspodjela licenci izvršena 

je u skladu s niže navedenim: 

 

- dvostruko povećanje broja licenci za 5 visokih učilišta s 1 do 2 procijenjene 

studentske mobilnosti (npr. ako je za neko visoko učilište procijenjeno da će imati 

ukupno 2 studentske mobilnosti, tada mu se dodjeljuju 4 licence za OLS jezičnu 

procjenu i 4 licence za OLS jezični tečaj); 

- dodatak po 2 licence za OLS jezičnu procjenu i OLS jezični tečaj za 22 visoka učilišta 

s 3 do 12 procijenjenih studenskih mobilnosti (npr. ako je za neko visoko učilište 



 

 

procijenjeno da će imati ukupno 6 studentskih mobilnosti, tada mu se dodjeljuje 8 

licenci za OLS jezičnu procjenu i 8 licenci za OLS jezični tečaj); 

- povećanje broja licenci za OLS jezičnu procjenu i OLS jezični tečaj od 20% za 9 

visokih učilišta s 13 do 37 procijenjenih mobilnosti; 

- povećanje broja licenci za OLS jezičnu procjenu i OLS jezični tečaj od 10% za 6 

visokih učilišta s više od 70 procijenjenih mobilnosti; 

- ostaviti rezervirano 1.485 licenci za OLS jezičnu procjenu i 1.485 licenci za OLS 

jezični tečaj iz ukupnog broj licenci koje je Europska komisija dodijelila Agenciji za 

područje visokog obrazovanja. 

 


