Zagreb, 25. rujna 2019.

Pozivamo Vas na

Dan dobrodošlice / Welcome Day za strane studente
Sveučilišta u Zagrebu
u petak 27. rujna 2019. u 14 sati,
u Kongresnoj dvorani Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb.

Dan dobrodošlice / Welcome Day za strane studente i iz zemalja EU-a i one izvan EU-a,
koji na Sveučilište u Zagrebu dolaze na studentsku razmjenu u zimskom semestru ak. god.
2019./2020., organizira središnji sveučilišni Ured za međunarodnu suradnju.
Program događanja započet će pozdravnim govorom rektora Sveučilišta u Zagrebu prof.
dr. sc. Damira Borasa i dekana Ekonomskoga fakulteta prof. dr. sc. Jurice Pavičića,
nakon čega će djelatnici Ureda za međunarodnu suradnju stranim studentima predstaviti
Sveučilište u Zagrebu, mogućnosti studiranja na engleskom jeziku i učenja hrvatskoga
jezika za strance.
Predstavnici studentske udruge Erasmus Student Network Zagreb (ESN Zagreb), koju
djelomično sufinancira središnji sveučilišni Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u
Zagrebu, potom će održati prezentaciju o studiranju i studentskom životu u Zagrebu te će
strane studente upoznati s aktivnostima koje će se za njih organizirati tijekom njihova
jednosemestralnoga boravka na Sveučilištu (npr. izleti, kulturni događaji, društveno
koristan rad, zajedničkih druženja, učenje hrvatskoga i stranih jezika i sl.).
Osim Dana dobrodošlice za strane studente, od 23. do 29. rujna 2019. na Sveučilištu u
Zagrebu održava se i Tjedan dobrodošlice za dolazne strane studente.
U okviru programa Tjedna dobrodošlice predviđene su razne aktivnosti kao što su npr.
stručno vodstvo kulturno-povijesnim središtem grada Zagreba, akademska predavanja o
hrvatskoj kulturi i baštini, hrvatskom obrazovnom sustavu, hrvatskoj religijskoj baštini te
kulturološkom šoku i akulturaciji. Strani studenti također će moći uživati i u orguljaškom
koncertu u Crkvi sv. Marka te ići na izlet u Nacionalni park Plitvička jezera.
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Očekuje se da će Danu dobrodošlice za strane studente na Sveučilištu u Zagrebu nazočiti
prorektori, dekani i prodekani te drugi gosti.
Podsjetimo, najviše studenata na studijski boravak na Sveučilište u Zagrebu dolazi u
okviru Erasmus+ programa za zemlje Europske unije.
Vrijednost projekta i na natječaju dobivenih nepovratnih stipendija za ak. god. 2019./2020.
iznosi 2.681.150,00 eura za programske države Europske unije (KA103), pri čemu je
najveći iznos stipendija namijenjen matičnim studentima koji dolaze na studijski boravak u
zemlje Europske unije.
U sklopu Erasmus+ programa i bilateralne međusveučilišne razmjene u zimskom semestru
u ak. god. 2019./2020. na Sveučilištu u Zagrebu boravit će 483 strana studenta, od čega
459 studenata iz programa Erasmus+ te njih 24 u sklopu bilateralne razmjene. Najviše
studenata boravit će na Ekonomskom fakultetu (140), Pravnom fakultetu (72), Filozofskom
fakultetu (48) i Fakultetu elektrotehnike i računarstva (38). Najveći broj studenata dolazi iz
Njemačke (79), Španjolske (77), Poljske (60) i Italije (54).

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku.

S poštovanjem,
dr. sc. Tamara Dagen
mob. 099 4564 443
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