
  

   

Zagreb, 10. veljače 2017. 

 

 
Otvoren poziv za prijavu studenata na  

Festival frankofonih studenata srednje i istočne Europe 

 

Regionalni ured za srednju i istočnu Europu Sveučilišne agencije za frankofoniju, u suradnji sa 
Sveučilištem u Zagrebu, od 15. do 19. svibnja 2017. organizira Festival frankofonih studenata 
srednje i istočne Europe. Tema festivala koji će održati u Zagrebu je „Kreativna frankofonija“. 

Poziv za podnošenje prijava otvoren je za sve frankofone studente upisane na jedno od sveučilišta 
članova Sveučilišne agencije za frankofoniju iz sljedećih zemalja: Albanija, Armenija, Bosna i 
Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Gruzija, Hrvatska, Latvija, Litva, Kazahstan, Kosovo, 
Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Rusija, Slovačka, Slovenija, Srbija, Turska 
i Ukrajina.  

Odabrani kandidati imat će priliku sudjelovati u nizu znanstvenih, umjetničkih i kulturnih  
događanja. Studenti Sveučilišta u Zagrebu se također mogu prijaviti za volontiranje na festivalu te 
tako postati dio organizacijskog odbora.  

Studenti se za sudjelovanje na Festivalu mogu prijaviti elektroni čkim putem do 17. ožujka, a 
za volontiranje do 1. ožujka 2017.  

Detaljnije informacije o uvjetima natječaja i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na mrežnim 
stranicama Sveučilišne agencije za frankofoniju (Agence universitaire de la Francophonie – AUF): 
www.auf.org (rubrika Appels d'offres – Europe centrale et orientale; kontakt osoba u AUF-u: 
Georgiana Rusu, georgiana.rusu@auf.org, tel. 00 40741 130 711).  

Programom Festivala predviđeno je da će se studenti tijekom prijepodneva baviti akademskim 
aktivnostima (predavanja, radionice), dok će se u poslijepodnevnim satima održavati šest kreativnih 
radionica: ples, teatar, fotografija, pjevanje, molekularna biologija i novinarstvo. Također, u okviru 
programa bit će održan kviz „Pitanje za jednog frankofona“ (Question pour un francophone) i 
tematske večeri na kojima će sudionici imati priliku predstaviti svoje zemlje.  

Zadnjega dana Festivala održat će se završna svečanost na kojoj će sudionici imati priliku 
predstaviti rezultate svoga rada, a najbolji od njih bit će i nagrađeni.  

Sveučilišna agencija za frankofoniju međunarodno je udruženje frankofonih sveučilišta s više od 
800 ustanova članica u više od 100 zemalja, čija je misija podržati akademsku suradnju među 
sveučilištima članicama diljem svijeta koje koriste francuski jezik. Za više informacije posjetite 
mrežnu stranicu www.auf.org. 

Sveučilište u Zagrebu član je AUF-a od 2007. godine. Središnji Ured za međunarodnu suradnju 
koordinator je aktivnosti Sveučilišta unutar AUF-a.  


