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Posjeti na Sveučilištu u Zagrebu

Zamjenica predsjednika Vlade NR Kine na trima sveučilišnim događanjima
U okviru službenog posjeta zamjenice predsjednika Vlade Narodne Republike Kine Nj. E. Liu Yandong
Republici Hrvatskoj, visoko kinesko izaslanstvo 23. i 24. svibnja susrelo se s vodstvom Sveučilišta u
Zagrebu na trima posebno organiziranim sveučilišnim događanjima.
Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu ugostio je u petak 23. svibnja 2014. visoko kinesko izaslanstvo
na čelu sa zamjenicom predsjednika Vlade NR Kine Liu Yandong i delegaciju Hanbana, sjedišta
Konfucijevih instituta na svjetskoj razini, koju je predvodila izvršna direktorica Xu Lin.
Uz prorektoricu za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Blaženku Divjak, s visokim
kineskim izaslanstvom susreli su se voditelji Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu Krešimir Jurak i
Yan Lidong, članovi Stručnog vijeća Instituta te drugi uzvanici. Povod posjeta bilo je obilježavanje druge
godišnjice rada Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu i desete godine postojanja konfucijevih
instituta na svjetskoj razini. Tijekom posjeta visokog izaslanstva Institutu, polaznici tečajeva izveli su
prigodan program. Zamjenica predsjednika Vlade NR Kine Liu Yandong Konfucijevom institutu
Sveučilišta u Zagrebu donirala je 1000 knjiga, udžbenika i rječnika te 500-tinjak audio i video materijala
za učenje kineskoga jezika.
Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu posjetili su i ministar obrazovanja NR Kine Yuan Guiren,
ministrica zdravlja i planiranja obitelji NR Kine Li Bin, zamjenik ministra vanjskih poslova NR Kine Wang
Chao, zamjenik ministra znanosti i tehnologije NR Kine Wang Weizhong i veleposlanica NR Kine u
Hrvatskoj Nj. E. Deng Ying. U pratnji izvršne direktorice Hanbana Xu Lin Institut su posjetili i
predstavnici Sveučilišta za međunarodno poslovanje i ekonomiju u Šangaju, u suradnji s kojim je prije
dvije godine osnovan Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu. Susretu su prisustvovali posebni
savjetnik premijera Republike Hrvatske za znanost prof. dr. sc. Neven Budak i dekan Filozofskog
fakulteta prof. dr. sc. Damir Boras, koji je ujedno i član Stručnog vijeća Konfucijeva instituta Sveučilišta u
Zagrebu.

Istoga dana, u hotelu Westin održan je i Sinološki simpozij zemalja centralne i istočne Europe u
organizaciji Hanbana - Nacionalnog ureda za promociju kineskoga jezika Vlade NR Kine. Simpozijem
na temu poučavanja kineskoga jezika i promocije kineske kulture u regiji predsjedala je zamjenica
premijera NR Kine Nj. E. Liu Yandong i izvršna direktorica Hanbana Xu Lin. Na simpoziju su
sudjelovali rektor sudjelovali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, predstavnici
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i ekonomiju u Šangaju, rektori sveučilišta u okviru kojih djeluju konfucijevi instituti te njihovi voditelji, kao i
sinolozi iz Mađarske, Slovačke, Latvije, Litve, Srbije, Rumunjske i Bugarske.
U subotu 24. svibnja 2014. u Hotelu Jezero u Nacionalnom parku Plitvička jezera svečano je potpisan
Sporazum o osnivanju Hrvatsko-kineskog zajedničkog istraživačkog centra za zaštitu okoliša.
Sporazum su, u nazočnosti zamjenice predsjednika Vlade Narodne Republike Kine Nj. E. Liu Yandong,
ministra znanosti, obrazovanja i sporta doc. dr. sc. Željka Jovanovića, zamjenika ministra znanosti i
tehnologije NR Kine Wang Weizhonga, zamjenika ministra zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske
Hrvoja Dokoze, pomoćnice ministrice vanjskih i europskih poslova Dubravke Plejić Marković,
veleposlanice NR Kine u Republici Hrvatskoj Nj. E. Ying Deng, dekana Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Amira Hamzića, prof. dr. sc. Anđelke Plenković-Moraj s
PMF-a te brojnih drugih uzvanika, potpisali rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. s. Aleksa Bjeliš, v.d.
ravnateljica Nacionalnog parka Plitvička jezera Natalija Božičević, zamjenik direktora Nacionalnog parka
Jiuzhaigou Wang Qiang i direktor Chengdu instituta za biologiju Kineske akademije znanosti Zhao
Xinquan.
Tempus seminar na temu osiguranja kvalitete u visokom školstvu
12. i 13. lipnja 2014. u organizaciji Europske komisije, Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu
politiku i kulturu, na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održat će se Tempus seminar pod
nazivom "Tempus Higher Education Reform Experts Seminar on Quality Assurance - Implementing
Quality Assurance within Higher Education Institutions in the Tempus Partner Countries". Tema seminara
je osiguranje kvalitete u visokom školstvu. U ovom događanju će sudjelovati oko 180 stručnjaka u
visokoškolskom obrazovanju iz 27 zemalja partnera (Tempus partner countries) i zemalja EU. Za
koordinaciju na Sveučilištu u Zagrebu odgovorna je prorektorica za istraživanje i tehnologiju prof. dr. sc.
Melita Kovačević i voditeljica Ureda za međunarodnu suradnju dr. phil. Branka Roščić.
Stipendije
Potpora za sudjelovanje u DIAnet International School
DIANet International School (DIS) poziva zainteresirane nastavnike da se prijave za održavanje
predavanja na DIS-u u ožujku 2015. g. (Gorizia, Italija) na zajedničku temu “The role of cultural heritage
for the sustainable development of the Danube Region”. DIS zajednička je inicijativa Podunavske
rektorske konferencije i Rektorska konferencija sveučilišta Alpe-Jadran u okviru projekta Danube:Future
(EU Strategy for the Danube Region - EUSDR, Priority Area 7). DIS nudi smještaj i prehranu nastavnika,
a putne troškove pokrivaju matična sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu je za svoje nastavnike osiguralo
ukupno 5.000,00 kn za putne troškove).
Rok za slanje prijava DIS-u je 15. srpnja. Više detalja na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/
suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.
Mole se zainteresirani nastavnici koji će s DIS-om dogovoriti svoje gostovanje u Školi da se što prije jave
na staff@unizg.hr zbog raspodjele refundacije putnih troškova.
Taiwan Research Visiting Scholar Grant Program 2014
Otvorene su prijave za Taiwan Research Visiting Scholar Grant Program 2014 koji potpomaže
zajednička ili samostalna istraživanja na teme vezane uz Tajvan.
Rok za prijavu je 30. lipnja 2014. Više detalja na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/
suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.
Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu
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., Tina Mladina, mag. iur., Damir Reif, prof., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag.
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