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Elektronička verzija Akademskog 

glasnika nalazi se na:  http://

w w w . u n i z g . h r / s u r a d n j a /

medunarodna-suradnja/akademski-

glasnik/.  

Broj 16 

svibanj 2014.  

Iz Ureda za međunarodnu suradnju  

 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. (drugi krug) 

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2014. godini (drugi krug) prema sljedećim stavkama:  

  b) mobilnost prema visokoškolskim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u 

Zagrebu ili sastavnica imaju sklopljen međusveučilišni/međufakultetski sporazum)  

  c) mobilnost doktorskih studenata (kotizacije za konferencije) 

za mobilnosti koje će se ostvariti od 1. srpnja do 31. prosinca 2014.  

Sastavnice vrše rangiranje prijavljenih kandidata i svoje prijedloge (rang-listu) šalju Uredu za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na staff@unizg.hr do zaključno 2. lipnja 2014.  

Cijeli tekst Natječaja s prilozima dostupan je na  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.  

 

Erasmus+ natječaj za (ne)nastavno osoblje za ak. god. 2014./15.  

Raspisan je Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja kao i za dolazak nenastavnog 

osoblja iz tvrtki izvan RH u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 u ak. god. 2014./2015. za 

aktivnosti:  

 održavanje nastave (nastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica; nenastavno osoblje 

iz tvrtki izvan RH)  

 stručno usavršavanje (nastavno i nenastavno osoblje Sveučilišta u Zagrebu i njegovih sastavnica).  

Natječaj je objavljen na stranicama Sveučilišta,  

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/ i 

otvoren je do 11. lipnja 2014.  

 

Prvi rezultati Natječaja - Erasmus+ studijski boravak - ak.god. 2014./15. 

Natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ za studente Sveučilišta u Zagrebu za studijski boravak 

objavljen je u veljači 2014., a studenti su se mogli prijaviti do 14. ožujka 2014.  

Fakultetska povjerenstva izradila su rang-listu studenata. Financijska potpora odobrena je na temelju 

rang-lista fakultetskih povjerenstava, a proporcionalno broju upisanih studenata na pojedinoj sastavnici, 

te broju odobrenih prijava.  

Tekst rezultata Natječaja i tablice rang-lista sastavnica nalaze se na stranicama Sveučilišta:  

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/prvi-rezultati-natjecaja-erasmus-studijski-boravak-ak-god-201415/.  

Konačna raspodjela mjesta bit će objavljena u lipnju 2014. godine, nakon što Agencija za mobilnost i 

programe EU donese odluku o dodijeljenim financijskim sredstvima za Sveučilište u Zagrebu.  
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Stipendije Zaklade Mummert 

Zaklada Rochus i Beatrice Mummert dodjeljuje višegodišnje stipendije za područja ekonomskih, 

tehničkih i prirodnih znanosti te turizma i sporta. Stipendije Zaklade Mummert obuhvaćaju 2,5-godišnji 

diplomski studij na Sveučilištu u Kölnu, na Visokoj tehničkoj školi u Aachenu ili na Njemačkom 

sportskom sveučilištu u Kölnu. Mummert stipendija uključuje mjesečnu stipendiju, stipendiju za 

istraživanje, dodatak za putne troškove, dodatak za prijenosno računalo, zdravstveno osiguranje i 

osiguranje od nesreće te dodatak za visoki prosjek. Rok za prijavu: od 1. rujna do 1. studenoga za 

početak studija u zimskom semestru sljedeće godine. Više informacija dostupno na 

www.mummertstiftung.de i www.bosch-stiftung-de.  

Stipendije 

Australska vlada dodjeljuje stipendije Endeavour Awards 2015  

Raspisan je natječaj za stipendije Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships.  

Endeavour stipendije su međunarodno priznati programi australske vlade koji se dodjeljuju na temelju 

znanstvenih i stručnih postignuća stipendista. U sklopu ovog programa mogu između ostalih sudjelovati 

i državljani Republike Hrvatske te se prijaviti za jednu od ponuđenih kategorija stipendija za studij, 

istraživanje ili stručno usavršavanje u Australiji.  

Rok za prijavu: 30. lipnja 2014. Više informacija na linku www.aei.gov.au/endeavour. 

Rektoru prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu dodijeljeno visoko francusko odličje  

Veleposlanica Francuske Republike u Republici Hrvatskoj Nj. E. gospođa 

Michèle Boccoz dodijelila je u ime predsjednika Francuske Republike u 

četvrtak 15. svibnja 2014. rektoru Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksi 

Bjelišu visoko francusko odličje Zapovjednika Nacionalnog reda za 

zasluge (Commandeur dans l'Ordre National du Mérite) za dugogodišnje 

zalaganje i promicanje sveučilišne i znanstvene francusko-hrvatske 

suradnje, u čemu se posebice ističe pokretanje Europskih studija u suradnji 

sa Sveučilištem Paris II Panthéon-Assas, ostvarivanje suradnje sa 

Sveučilištem u Orléansu u području biotehnologije te promicanje 

sveučilišne Frankofonije.   
 

Dodjeli odličja Zapovjednika Nacionalnog reda za zasluge prof. dr. sc. Aleksi Bjelišu nazočilo je više 

članova Rektorskog kolegija u širem sastavu te drugi uzvanici i prijatelji, uključivši i počasnog doktora 

Sveučilišta u Zagrebu gospodina Branka Lustiga.  

Akademska konferencija o e-učenju EDEN 

Sveučilište u Zagrebu i Sveučilišni računski centar (Srce) ovogodišnji su  

domaćini najveće i najposjećenije konferencije o e-učenju u Europi EDEN - European Distance and E-

learning Network pod naslovom From Education to Employment and Meaningful Work with ICT. 

Konferencija će se održati od 10. do 13. lipnja 2014. u prostoru Srca i Hypo centra pod pokroviteljstvom 

predsjednika RH. Više o konferenciji potražite na http://www.eden-online.org/2014_zagreb.html .  
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Stipendije Sveučilišta u Pečuhu  

Grad Pečuh i Sveučilište u Pečuhu objavili su natječaj za dvije stipendije na Sveučilištu u Pečuhu za 

zimski semestar ak. god. 2014./15. godine. Na natječaj se mogu javiti svi studenti koji su završili 

najmanje dvije godine studija s vrlo dobrim ili odličnim uspjehom.  

Rok za prijavu je 1. srpnja 2014. Više informacija se može pronaći na sveučilišnim stranicama: http://

www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-

stipendiranja/.  

http://www.aei.gov.au/endeavour


Posjeti na Sveučilištu u Zagrebu  

 

Turska delegacija posjetila Sveučilište u Zagrebu 

Dana 14. svibnja 2014. godine Sveučilište u Zagrebu posjetila je turska delegacija  u sastavu: Nj.E. 

gospodin Burak Ozugergin,  veleposlanik Turske  i gđa. Ayse Selcan Sanli, savjetnica. Delegaciju Turske, 

na Sveučilištu u Zagrebu, primio je rektor Sveučilišta prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš.   

Obje strane izrazile su zadovoljstvo dosadašnjom suradnjom, naročito glede razmjene studenata i izrazile 

su veliku želju i spremnost na još intenzivniju suradnju u područjima koja su od obostranog interesa, 

posebice  u području znanosti i tehnologije, o čemu je detaljnije bilo govora na sastanku.  

Predstavnici Ureda za međunarodnu suradnju na sastanku bili su: voditeljica Ureda za međunarodnu 

suradnju, dr.phil. Branka Roščić i stručna suradnica, mag.iur. Tina Mladina. 

 

Posjet kubanskoga veleposlanstva Sveučilištu u Zagrebu 

U četvrtak 24. travnja 2014. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetio je 
kubanski veleposlanik Nj. E. Juan Carlos Marsan Aquilera u pratnji prof. dr. Maiky Diaz Perez, treće 
tajnice veleposlanstva sa sjedištem u Beču. 

Povod dolasku kubanskoga veleposlanika u Zagreb bio je razgovor o mogućnostima akademske suradnje 
Sveučilišta u Zagrebu i kubanskih sveučilišta općenito. Veleposlanik je prenio poruku rektora najvećega 
kubanskoga sveučilišta Universidad de La Habana, osnovanog 1728. godine, za uspostavljanjem 
suradnje, napose u obrazovnim i istraživačkim projektima Europske unije. Ponuđena je i mogućnost 
primanja zagrebačkih studenata zainteresiranih za španjolski jezik i kulturu. 

Rektor Bjeliš prihvatio je poziv na suradnju te istaknuo da su osobito istraživački projekti u specifičnim 
područjima, uz akademsku mobilnost studenata i nastavnika, od posebnog interesa za Sveučilište u 
Zagrebu. Pozvao je rektora Universidad de La Habana na uspostavu izravne komunikacije između dvaju 
sveučilišta. 

Sastanku je nazočila i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju dr. phil. Branka Roščić i predstavnik 

Ministarstva vanjskih i europskih poslova (MVEP), Odjela za Srednju i Južnu Ameriku, g. Boris Bartulin. 

 

Izaslanstvo Veleposlanstva Narodne Republike Kine u radnom posjetu Sveučilištu u Zagrebu 

U srijedu 30. travnja 2014. izaslanstvo Veleposlanstva NR Kine u sastavu: savjetnik Wang Xiusheng, prvi 

tajnik Sun Xinquan i ataše Peng Yu primili su u radni posjet prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za 

prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju Sveučilišta u Zagrebu, g. Krešimir Jurak, voditelj 

Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu (Republika Hrvatska), g. Yan Lidong, direktor Konfucijeva 

instituta (Narodna Republika Kina), prof. dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj s Prirodoslovno-

matematičkog fakulteta i dr. phil. Branka Roščić, voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta 

u Zagrebu. Tema sastanka bio je Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu i proširenje aktivnosti na 

pružanje usluga u području gospodarstva i turizma te jačanje kineskoga jezika i kulture.  U tom smislu 

planira se i podizanje studija kineskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na razinu 

diplomskih studija te veća razmjena studenata i proširenje suradnje u znanstvenim projektima. 

Profesorica Plenković-Moraj obavijestila je nazočne o novom projektu – uspostavi kinesko-hrvatskoga 

Međunarodnog istraživačkog centra za ekologiju i zaštitu prirode.  

 

Sveučilište u Zagrebu posjetio profesor Lawrence Martz sa Sveučililšta Saskatchewan 

U četvrtak 8. svibnja 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetio je profesor Lawrence Martz sa 
Sveučilišta Saskatchewan (University of Saskatchewan, Kanada). Profesora je primila prorektorica za 
studente i studije prof. dr. sc. Blaženka Divjak, zajedno s profesorima Prirodoslovno-matematičkog 
fakulteta: prof. dr. sc. Davorom Kovačevićem i prof. dr. sc. Mladenom Juračićem. 

Na sastanku se razgovaralo o mogućoj suradnji kojoj bi kao pilot-projekt poslužio održavanje kolegija 
kanadskoga sveučilišta na Sveučilištu u Zagrebu pod vodstvom prof. Martza. Također, razgovaralo se i o 
programu Erasmus Mundus te o razmjeni gostujućih profesora. 

 

http://www.uh.cu/
http://www.mvep.hr/
http://www.usask.ca/


 

 

 

 

 

Ured za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu 

Trg maršala Tita 14 

HR-10000 Zagreb 

E-mail: iro@unizg.hr 

URL: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/ 

Glavni urednik: dr. phil. Branka Roščić Urednički odbor: dr. sc. Ružica Bruvo, Dora Gelo, mag. iur., Maja Grđan, dipl.ing., Renata Hranjec, 

prof., Tajana Nikolić, dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur., Goran Pavlinić, dipl. oec., Damir Reif, prof., Željka Pitner, prof. , Ivana Veldić, mag. 

Sveučilište u Ateni: poslijediplomski programi na engleskom jeziku - jugoistočno-europske studije 

Otvoren je natječaj za 25 polaznika jednogodišnjeg poslijediplomskog programa  

na engleskom jeziku iz područja jugoistočno-europskih studija (“Postgraduate  

Programme in Southeast European Studies”) na National and Kapodistrian University of Athens. Program 

omogućuje interdisciplinarno obrazovanje iz društvenih znanosti, s posebnim naglaskom na teme s 

područja jugoistočne Europe. Polaznici iz RH bez stipendije oslobađeni su plaćanja školarine.  

Rok za prijavu je 30. svibnja 2014. Više informacija dostupno je na www.see.pspa.uoa.gr ili na e-mail 

postgrad_SEE@pspa.uoa.gr. 

Istraživačke stipendije vlade Japana 

Veleposlanstvo Japana je u ime vlade Japana i japanske Ministarstva obrazovanja, sporta, kulture, 

znanosti i tehnlogije (MEXT) raspisalo natječaj za stipendije za poslijediplomski istraživački studij za 

sljedeću akademsku godinu. Prijaviti se mogu svi studenti prvostupnici ili studenti viših razina studija koji 

su državljani RH, a koji nisu rođeni prije 02.04.1980. Stipendija uključuje avio kartu, upisnine, školarinu, 

smještaj i mjesečni džeparac. Prijavljeni kandidati će pristupiti pismenom ispitu i razgovoru pred 

komisijom. Informativno predavanje o stipendijama i studiranju u Japanu općenito održat će se 21. svibnja 

u Matici Hrvatskoj u Zagrebu. 

Rok za prijave je 18. lipnja 2014. Više podataka moguće je naći na stranicama veleposlanstva: http://

www.hr.emb-japan.go.jp/    

Ljetna škola “You and the EU” u Rimu 

Udruženje ‘Giovani nel Mondo’ organizira ljetnu školu u periodu od 21. do 27. srpnja 2014. godine 

povodom presjedavanja Italije Europskom Unijom. Program je namijenjen svim studentima i mladim 

profesionalcima koji žele proširiti svoje znanje o EU, zakonodavstvu te donošenju raznih odluka. Program 

je orijentiran na stjecanje znanja iz prakse što će se odvijati kroz profesionalne posjete važnim 

institucijama, predstavništvima, radionicama, debatama i raznim simulacijama.  

Više informacija se može pronaći na http://carriereinternazionali.com/job-openings/summer-school. 
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