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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 7 

srpanj 2014.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu  

Posjet izaslanstva šangajskog sveučilišta Sanda University Sveučilištu u Zagrebu 

10. lipnja 2014. godine Sveučilište u Zagrebu posjetilo je izaslanstvo Sanda University iz Šangaja, NR 

Kina, www.sandau.edu.cn/, u sastavu: predsjednik sveučilišta Li Jin, potpredsjednik Xue Xingguo, 

direktorica za međunarodnu razmjenu i suradnju Hua Hua i zamjenica direktora akademskog ureda Qian 

Ping. Izaslanstvo su primili prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku 

suradnju, prof. dr. sc. Davor Petrinović, prodekan za nastavu na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, 

prof. dr. sc. Jurica Pavičić, prodekan za znanstveno-istraživački rad i administraciju na Ekonomskom 

fakultetu i prof. dr. sc. Nedeljko Štefanić, predstojnik Zavoda za industrijsko inženjerstvo na Fakultetu 

strojarstva i brodogradnje.  

Obje strane izrazile su veliku želju za suradnjom, posebice u pogledu razmjene studenata u području 

ekonomije i inženjerstva te su s ciljem produbljenja i konkretiziranja suradnje dogovoreni novi sastanci. 

Sastanku su nazočile i predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: Dora Gelo, 

stručna savjetnica za međunarodnu suradnju i Tina Mladina, stručna suradnica za međunarodnu 

suradnju.   

 

  

 

 

 

 

Posjet izaslanstva grada Shanghai-a Sveučilištu u Zagrebu 

20. lipnja 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetilo je šangajsko izaslanstvo, koje je predvodila Liu Jiayin, 

generalna direktorica šangajskog Gradskog ureda za vanjske poslove i Gradskog ureda za ljudske 

potencijale i socijalnu sigurnost. Od predstavnika Gradskog ureda za ljudske potencijale i socijalnu 

sigurnost bili su g. Yang Zichun, g. Gu Hua i  g. Zou Qiang te g. Feng Donghui iz Gradskog ureda za 

vanjske poslove.  

Šangajsko gradsko izaslanstvo na Sveučilištu u Zagrebu primili su rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, 

prof. dr. sc. Bojan Baletić, prorektor za prostorni razvoj i međuinstitucijsku suradnju,  red. prof. art. 

Borna Baletić, dekan na Akademiji dramske umjetnosti, red. prof. art. Peruško Bogdanić, dekan na 

Akademiji likovnih umjetnosti, izv. prof. art. Robert Šimrak, prodekan za međusveučilišnu i 

međunarodnu suradnju na Akademiji likovnih umjetnosti, izv. prof. art. Krešimir Seletković, prodekan za 

nastavu na Muzičkoj akademiji, red. prof. mr. sc. Boris Koružnjak, dekan Arhitektonskog fakulteta, prof. 

dr. sc. Feđa Vukić na Arhitektonskom fakultetu i Krešimir Jurak, voditelj Konfucijeva instituta. 

http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/
http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/


 

 

 

 

 

 

 

 

Rektor Sveučilišta Paris-Sorbonne posjetio Sveučilište u Zagrebu 
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Obje strane su izrazile veliku želju za 

suradnjom, posebice u pogledu razmjene 

stručnog osoblja i to u području kulture i 

umjetnosti.  

Sastanku su nazočile i predstavnice Ureda za 

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: 

Dora Gelo, stručna savjetnica za međunarodnu 

suradnju i Tina Mladina, stručna suradnica za 

međunarodnu suradnju. 

Najave posjeta delegacija u srpnju 2014.  

Posjet tajvanske delegacije Sveučilištu u Zagrebu 

U posjet koji je zakazan za 11. srpnja 2014. dolaze predstavnici  Association of National University of 

Science and Technology of Taiwan. Posjetu će prisustvovati ukupno devet predsjednika javnih sveučilišta 

s Tajvana te predstavnici sastavnica Sveučilišta u Zagrebu s područja znanosti i tehnologije. Delegaciju će 

primiti rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. 

 

Posjeti američkih delegacija Sveučilištu u Zagrebu 

U posjet koji je zakazan za 17. srpnja 2014. dolazi vice-rektorica sveučilišta University of New Mexico, 

http://www.unm.edu/, dr. sc. Mary Anne Saunders, koju će primiti prorektorica za istraživanje i 

tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević te predstavnici sastavnica Sveučilišta u Zagrebu s područja 

arhitekture, ekonomije, političkih znanosti, inženjerstva i predstavnici triju akademija. 

U posjet koji je zakazan za 17.-18. srpnja 2014. dolazi predsjednica sveučilišta University of Houston, 

http://www.uh.edu/, dr.sc. Renu Khator, koju će primiti rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa 

Bjeliš te predstavnici sastavnica. Planiran je i radni posjet Fakultetu elektrotehnike i računarstva te 

primanje kod predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Ive Josipovića.  

Zanimljivost je da je Zbor studenata Sveučilišta Paris-Sorbonne od 29. lipnja do 7. srpnja bio na turneji u 

nekoliko hrvatskih gradova. Na dan susreta dvaju rektora, Zbor je održao večernji koncert u crkvi sv. 

Marka na zagrebačkom Gradecu. 

Sastanku su nazočili i voditeljica Ureda rektora Sveučilišta u Zagrebu Katarina Prpić te Renata Hranjec, 

stručna savjetnica u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu. 

1. srpnja 2014. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Aleksa  Bjeliš ugostio je rektora Sveučilišta Paris-Sorbonne 

prof. Barthélémya Joberta. Sastanku je prisustvovao i dekan 

Muzičke akademije prof. Dalibor Cikojević. Razgovaralo se o 

mogućnostima razmjene studenata i nastavnika, sličnostima i 

razlikama u organizaciji dvaju sveučilišta te posebice 

mogućnostima suradnje u području glazbe i muzikologije. 

Dekan Cikojević predstavio je dosadašnje i tekuće Erasmus 

suradnje. Tijekom susreta potpisano je Pismo namjere za 

Erasmus+ suradnju u navedenim područjima. 



Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture  

 

      

Tempus seminar na temu osiguranja kvalitete u visokom školstvu  

12. i 13. lipnja 2014. na Sveučilištu u Zagrebu održana je Tempus konferencija na temu Primjena 

sustava za osiguravanje kvalitete u visokoobrazovnim institucijama (Implementing Quality 

Assurance within Higher Education Institutions in the Tempus Partner Countries). Konferenciju je 

uz potporu Sveučilišta u Zagrebu organizirala Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i 

kulturu Europske komisije (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA), a mjesto 

održavanja bio je Arhitektonski fakultet SuZg. 

Prva velika međunarodna Tempus konferencija u Zagrebu je održana još 2007. godine. Ponovnom 

odabiru Sveučilišta u Zagrebu za domaćina ovako značajnog međunarodnog skupa nesumnjivo je 

doprinijelo dosadašnje aktivno sudjelovanje Sveučilišta u Zagrebu u Tempus projektima, ali i 

prošlogodišnji ulazak Republike Hrvatske u EU, čime je status RH u sklopu programa Tempus 

unaprijeđen te je postala zemlja koja svoja iskustva dijeli s drugim državama. 

Na konferenciji se okupilo oko 180 stručnjaka iz područja visokog obrazovanja iz 27 zemalja s područja 

Europe, Afrike i Azije, koji su izmjenjivali svoja iskustva u području implementacije sustava za 

osiguravanje kvalitete.  

Sudionicima su se na svečanom otvaranju obratili direktor odjela Higher Education –International Capacity 

Building u sklopu programa Erasmus+ pri EACEA gospodin Klaus Haupt, voditelj Predstavništva 

Europske komisije u Hrvatskoj mr. sc. Branko Baričević, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 

Aleksa Bjeliš i predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH Ana Tecilazić Goršić. 

Pored važnosti za unapređenje sustava osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju, konferencija je 

stvorila i preduvjete za uspostavu suradnje između niza sveučilišta te potaknula daljnje otvaranje 

hrvatskog visokoobrazovnog sustava novim međunarodnim projektima. Tempus program se od 2014. 

godine nastavlja provoditi u okviru novog Erasmus+ programa, pod nazivom Erasmus+ Higher Education 

– International Capacity Building.  

23. lipnja 2014. u auli Rektorata Sveučilišta u 

Zagrebu svečano je otvorena Sveučilišna škola 

hrvatskoga jezika i kulture, koju dugi niz godina 

zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i 

Hrvatska matica iseljenika. Škola je namijenjena 

mladim osobama hrvatskoga podrijetla, ali i 

svim drugim studentima koji žele upoznati 

Hrvatsku, steći ili proširiti svoje znanje o našoj 

zemlji te naučiti ili usavršiti hrvatski jezik.  



Stipendije 

 

Stipendije Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike Makedonije 

Ministarstvo obrazovanja i znanosti Republike Makedonije dodjeljuje stipendije za studiranje na 

dodiplomskim studijima za akademsku godinu 2014./15. Stipendije se dodjeljuju za sve državne institucije 

u Republici Makedoniji, te hrvatskim studentima za studiranje na Veleučilištu za informacijske znanosti i 

tehnologije „Sv. Apostol Pavle“ u Ohridu.  

Rok za prijavu je 1. kolovoz 2014., a dodatne informacije mogu se pronaći na web stranici: http://

scholarship-positions.com/macedonian-government-undergraduate-scholarships-foreign-students-2014-

2015/2014/04/19/. 

 

Natječaj za istraživačke stipendije zaklade Canon u Europi 

 

Zaklada Canon u Europi dodjeljuje istraživačke stipendije visokoobrazovanim istraživačima iz Europe i 

Japana sa završenim magisterijem ili doktoratom neovisno o polju znanosti.  

Rok za prijavu je 15. rujan 2014. godine, a dodatne informacije mogu se pronaći na web stranicama 

zaklade: https://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php. 

 

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.  

U radu Sveučilišne škole ove godine sudjeluje 34 polaznika iz 14 europskih i prekooceanskih zemalja 

(Australija, Austrija, Bolivija, Danska, Italija, Japan, Kanada, Koreja, Mađarska, Novi Zeland, Njemačka, 

Rusija, SAD, Švicarska). Kao i prethodnih godina, Školu će polaziti i petero stipendista koji dolaze s 

partnerskih institucija: Universität Regensburg (Njemačka), Institut Philip Kausich (Austrija) i Hankuk 

University of Foreign Studies (Koreja).  

Više informacija na http://www.unizg.hr. 
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