
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 

KLASA: 605-01 /22-02/001 
URBROJ: 498-03-02-04-22-017 
Zagreb, 15.07.2022. 

Zagreb, 15. srpnja 2022. godine 

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Natječaja za mobilnost 
zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja i mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave 
u svrhu osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u 
akademskoj godini 2022./2023. od 16. svibnja 2022. (KLASA: 605-01/21-01/02; URBROJ: 498- 
03-02-04-02/1-21-02) i Izvješća Povjerenstva za odabir kandidata za mobilnost zaposlenika u 
nastavi u svrhu podučavanja i .mobilnost zaposlenika u nastavi i izvan nastave u svrhu 
osposobljavanja u programskim zemljama u okviru Erasmus+ programa u akademskoj godini 
2022./2023., rektor, prof. dr. se. Željko Tanjić, donosi 

ODLUKU 

I. 
Za mobilnost zaposlenika u nastavi u svrhu podučavanja u programskim zemljama u okviru 
Erasmus+ programa u akademskoj godini 2022./2023. odabiru se: 

1. mr. se. Dalibor Čavić, viši predavač na Odjelu za sestrinstvo Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, za boravak na Istanbul Galata Universitesi, Faculty of Health Science, 
Department for Nursing, Istambul, Turska u trajanju od 5 dana u razdoblju od 17. do 
21. listopada 2022. godine. 

2. izv. prof. dr. se. Ivan Majnarić, izvanredni profesor na Odjelu za povijest 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, za boravak na Filizofska fakulteta, Univerza 
v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija u trajanju od 5 dana, na razdoblje od 14. do 18. 
studenoga 2022. godine. 

II. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

Obrazloženje 
Dana 16. svibnja 2022. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta 
objavljen je Natječaj. Na Natječaj su pristigle dvije (2) prijave. Povjerenstvo je temeljem 
priložene dokumentacije te ostvarenog broja bodova predložilo odobravanje boravka u okviru 
Erasmus+ programa imenovanim zaposlenicima. Slijedom navedenoga, odlučena je kao u 
izreci ove Odluke. 
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UPUTA OPRA VNOM LIJEKU: 
Protiv Odluke o odabiru kandidata moguće je podnijeti žalbu Povjerenstvu u roku od 24 sata 
od sata objave Odluke na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Žalba se 
podnosi u pisanom obliku u Tajništvo Sveučilišta putem Urudžbenog zapisnika. O žalbi 
odlučuje Povjerenstvo u roku od 24 sata od sata podnošenja žalbe. Odluka Povjerenstva je 
konačna. 

Dostaviti: 
1. Odabrani kandidati 
2. Povjerenstvo za odabir kandidata 
3. Odjel za sestrinstvo 
4. Odjel za povijest 
5. Služba za financijsko poslovanje i računovodstvo 
6. Pismohrana 


