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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 8 

rujan 2014.  

Natječaji za mobilnost studenata 

 

Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u okviru Programa  

Erasmus + Ključne aktivnosti 1 u akademskoj godini 2014./15.  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za sudjelovanje u Programu Erasmus+ mobilnost studenata u 

svrhu stručne prakse u ak. god. 2014./2015. Natječaj je otvoren do 1. prosinca 2014., a mjesta za praksu 

i predviđena financijska potpora odobravaju se prema redoslijedu dostave potpune prijavne 

dokumentacije. Tekst natječaja i sve dodatne informacije mogu se naći na internet stranicama Ureda za 

međunarodnu suradnju: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/

natjecaji/. 

 

Natječaj za projekt Erasmus Mundus LOT16-BE MUNDUS-Brazil Europe Mundus  

Raspisan je natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u 

okviru projekta Erasmus Mundus-aktivnost 2: LOT16 - BE MUNDUS - Brazil Europe Mundus, u 

kojemu Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao europski partner. Natječaj se odnosi na područje edukacijskih 

i tehničkih znanosti. Natječaj i prijava dostupni su na http://www.bemundus.eu/ do 11. studenog 2014. 

Više informacija dostupno je na stranici Ureda za međunarodnu suradnju: http://www.unizg.hr/nc/vijest/

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu  

 

Predstavnici tajvanskih sveučilišta posjetili Sveučilište u Zagrebu 

U petak 11. srpnja 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetili su 

predstavnici tajvanskog udruženja nacionalnih tehničkih 

sveučilišta - The Association of National Universities of Science 

and Technology koje je predvodio predsjednik 

udruženja Leehter Yao. Udruženje okuplja 19 tehničkih 

sveučilišta, a Sveučilište u Zagrebu posjetili su predstavnici njih 

devet.  

Akademske goste iz Tajvana primili su: prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. 

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

Rogošić, prodekan za istraživanje i međunarodnu suradnju na Fakultetu kemijskog inženjerstva i 

tehnologije, prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, prodekanica za međunarodnu suradnju na Ekonomskom 

fakultetu, prof. dr. sc. Davor Kovačević, prodekan za međunarodnu suradnju na Prirodoslovno-

matematičkom fakultetu, izv. prof. dr. sc. Gordan Gledec na Fakultetu elektrotehnike i računarstva i dr. 

sc. Kristina Cergol Kovačević, ECTS koordinatorica na Učiteljskom fakultetu. Sastanku su nazočile i 

predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

Ureda, i Tina Mladina, dipl. iur., stručna suradnica za međunarodnu suradnju. 
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Budući da je tijekom susreta iskazan obostran interes za razmjenom studenata i osoblja te udruženom 

istraživačkom djelatnosti, dogovoreno je da akademski predstavnici obiju strana iskažu zanimanje u 

specifičnim područjima znanosti te da se nakon toga pristupi sklapanju temeljnog međusveučilišnog 

sporazuma. 

 

Predstavnici Sveučilišta u Orléansu posjetili Sveučilište u Zagrebu 

U ponedjeljak 14. srpnja 2014. rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, primio je 

predstavnike Sveučilišta u Orléansu: prof. Bernarda Ribémonta, prorektora za međunarodnu suradnju i 

prof. Daniela Hagègea, izaslanika za međunarodnu suradnju. Sastanku su nazočili i predstavnici 

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: dekan prof. dr. sc. Amir Hamzić, prof. dr. 

sc. Mirko Planinić, pročelnik Fizičkog odsjeka, prof. dr. sc. Damir Veža te gospođa Jasna Bas, ataše 

za znanstvenu i sveučilišnu suradnju pri Veleposlanstvu Republike Francuske u Republici Hrvatskoj. 

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

dipl. iur. i Renata Hranjec, prof., stručne savjetnice u Uredu.  

Tijekom susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji, a potpisan je Dodatak općem sporazumu 

Sveučilišta u Orléansu i Sveučilišta u Zagrebu kao temelj novom zajedničkom programu mobilnosti u 

području fizike sa svrhom simultanog izdavanja diplome iz područja Energije i materijala (Energy and 

Materials) na Sveučilištu u Orléansu te diplome Magistra fizike (Master of Physics) na Sveučilištu u 

Zagrebu. Taj program mobilnosti provodit će se na zadnjoj godini u sklopu obaju navedenih studijskih 

programa. Koordinator studija na Sveučilištu u Zagrebu bit će prof. dr. sc. Damir Veža. Predstavnici 

Sveučilišta u Orléansu sudjelovali su kasnije toga dana u svečanoj dodjeli diploma petoj generaciji 

studenata zajedničkog diplomskog studija iz područja bioindustrijskih tehnika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavnici Sveučilišta u New Mexicu posjetili Sveučilište u 

Zagrebu  

17. srpnja 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetila je dr. sc. Mary 

Anne Saunders, savjetnica za globalne inicijative predsjednika 

Sveučilišta u New Mexicu, u pratnji dr. sc. Domagoja Tolića i dr. 

sc. Ivane Palunko, alumnija obaju sveučilišta. 

Akademske goste na Sveučilištu u Zagrebu primili su prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za 

istraživanje i tehnologiju, prof. dr. sc. Nevenka Čavlek, prodekanica za međunarodnu suradnju na 

Ekonomskom fakultetu, prof. dr. sc. Feđa Vukić, prodekan za međunarodnu suradnju na 

Arhitektonskom fakultetu, prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, prodekanica za nastavu i studente na 

Fakultetu političkih znanosti, prof. dr. sc. Gordan Gledec, izv. prof. na Fakultetu elektrotehnike i 

računarstva, i izv. prof. art. Aida Bukvić, prodekanica za međunarodnu suradnju na Akademiji dramske 

umjetnosti. Sastanku su nazočile predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: 

Dora Gelo, stručna savjetnica za međunarodnu suradnju, i Tina Mladina, stručna suradnica. 
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Dr. sc. Mary Anne Saunders posebno se zanimala za ljetne škole i tzv. double degree programe te 

općenito za razmjene studenata. Predstavnici Sveučilišta u Zagrebu iskazali su posebno zanimanje za 

razmjenu studenata na doktorskim studijima, i to ponajprije u području inovacija i transfera tehnologije,  

razmjene akademskog osoblja te razvoj istraživačkog aspekta. Obje su se strane složile oko obnove 

sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u New Mexicu, koji je nedavno prestao važiti, u koji 

bi se svakako dodala stavka o spomenutim ljetnim školama. 

 

Predstavnici Sveučilišta u Houstonu posjetili Sveučilište u Zagrebu 

Dana 17. i 18. srpnja 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetila je dr. sc. Renu Khator, 

rektorica i predsjednica Sveučilišta u Houstonu (University of Houston - UH; http://

www.uh.edu/), i dr. sc. Suresh Khator, prodekan za diplomske programe i 

računarstvo s Cullen College of Engineering (http://www.egr.uh.edu/). Na Rektoratu 

Sveučilišta u Zagrebu akademske je goste primio rektor prof. dr. sc. Aleksa 

Bjeliš sa suradnicima: prof. dr. sc. Melita Kovačević, prorektorica za istraživanje i 

tehnologiju, izv. prof. dr. sc. Zoran Nakić, dekan Rudarsko-geološko-naftnog 

fakulteta, prof. dr. sc. Gordan Gledec s Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva, prof. dr. Mirjana Polić-Bobić s Filozofskog fakulteta i doc. dr. sc. 

Boris Muha s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Sastanku su nazočile i 

predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju: dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

Ureda za međunarodnu suradnju, i Tina Mladina, mag.iur., stručna suradnica.  

Na sastanku je potpisan Sporazum o razumijevanju između dvaju sveučilišta, nakon čega je uslijedilo 

predstavljanje akademskih institucija. Dr. sc. Renu Khator istaknula je vrhunske programe Sveučilišta u 

Houstonu (www.uh.edu/graduate-school/) u području prirodoslovnih znanosti, inženjeringa i društvenih 

znanosti te istraživačke projekte poput razvojnog projekta Energy Research u sklopu tzv. UH Energy 

Initiative programa (http://www.uh.edu/research/about/clusters/). Dr. sc. Suresh Khator izdvojio je 

programe naftnog i podmorskog inženjeringa koji su u ponudi na Cullen College of Engineering (http://

www.egr.uh.edu/research/overview).  Sveučilište u Zagrebu izrazilo je interes za suradnju u području 

naftnog i geološkog inženjeringa te suradnju s tzv. spin off tvrtkama. U sklopu posjeta koji je organizirao 

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, predstavnici Sveučilišta u Houstonu posjetili 

su Fakultet elektrotehnike i računarstva. 

 

Sveučilište u Zagrebu posjetio predsjednik EMUNI-a 

U petak 4. rujna 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetio je prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry, predsjednik 

EMUNI-a (Euro-Mediterranean University; http://www.emuni.si/), koji ima svoje sjedište u Portorožu u 

Sloveniji. Uvaženoga gosta primio je rektor prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš. Sastanku su nazočile 

predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu: dr. phil. Branka Roščić, voditeljica 

Ureda, i Tina Mladina, mag.iur., stručna suradnica.  

Prof. dr. Abdelhamid El-Zoheiry izrazio je zadovoljstvo time što je 2012. 

sklopljen bilateralni sporazum između dvaju sveučilišta te istaknuo veliko 

zanimanje za razvojem suradnje sa Sveučilištem u Zagrebu u području 

obrazovnih i istraživačkih aktivnosti, mobilnosti studenata i zajedničkih 

znanstvenih projekata, koja bi se odvijala na regionalnoj razini između 

Europske unije i Euro-Mediterana, posebno u području interkulturalnih 

poslovnih komunikacija.  

Istaknuta je i mogućnost akademske suradnje u programima Sveučilišta u Zagrebu, kao što su 

programi Poslijediplomskog središta Dubrovnik, Erasmus Mundus projekt EU-METALIC II za zemlje 

južnog Sredozemlja, aktivnosti unutar UNICA-Mediterranean Working Group te općenito znanstveni 
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Stipendije 

 

Stipendije BAYHOST 

Bavarsko Ministarstvo za znanost, istraživanje i umjetnost (BAYHOST) raspisalo je natječaj za dodjelu 

jednogodišnjih stipendija za poslijediplomsko i doktorsko usavršavanje u Bavarskoj u ak. god. 2015./16. 

Stipendije su namijenjene studentima Srednje, Istočne i Jugoistočne Europe. Rok za prijavu je 1. 

prosinac 2014., a dodatne informacije mogu se pronaći na poveznici http://www.unizg.hr/nc/suradnja/

medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.  

 

Stipendija za diplomski studij na Georgia Institute of Technology, Atlanta (SAD) 

Zaklada Naumann-Etienne dodjeljuje stipendiju za diplomski studij (Master's degree) u trajanju od 1 do 2 

godine na Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) u Atlanti, SAD, za sljedeća područja: industrial 

engineering, information and computer science, electrical engineering, biotechnology, biomedical 

engineering, aerospace. Rok za prijavu je 3. studenog 2014. Detaljnije na http://www.unizg.hr/nc/

suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/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., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag.  

Međunarodne inicijative Sveučilišta u Zagrebu u tijeku 
 

Poziv na iskaz interesa: University of Alberta (Kanada) Nastavno na inicijativu Filozofskog fakulteta 

Sveučilišta u Zagrebu o uspostavi međusveučilišne suradnje, dana 2. rujna 2014. poslan je poziv na iskaz 

interesa, po službenoj proceduri, svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu na koji se moraju očitovati do 

22. rujna 2014. 

Poziv na iskaz interesa: Deakin University (Australija) Nastavno na inicijativu Republike Hrvatske o 

uspostavi međusveučilišne suradnje, dana 2. rujna 2014. poslan je poziv na iskaz interesa, po službenoj 

proceduri, svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu na koji se moraju očitovati do 22. rujna 2014. 

Poziv na iskaz interesa: Univerzitet u Zenici (Bosna i Hercegovina) Nastavno na inicijativu Univerziteta u 

Zenici o uspostavi međusveučilišne suradnje, dana 2. rujna 2014. poslan je poziv na iskaz interesa, po 

službenoj proceduri, svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu na koji se moraju očitovati do 22. rujna 

2014. 

 

Tečaj akademskoga francuskog jezika 

Ovaj besplatan tečaj je otvoren za studente svih fakulteta koji imaju najmanje razinu B1 poznavanja 

francuskog jezika te žele otići na studijsku razmjenu u Francusku. Tečaj će se održavati utorkom od 18 do 

19.30 na Filozofskom fakultetu (A107). Prijave se šalju na magaliruet@gmail.com, a detaljnije informacije 

dostupne su na web stranici: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-

studenata/obavijesti-za-studente/.  

projekti iz područja kulture, arheologije i srodnih područja. Važno je istaknuti kako uz EMUNI University 

djeluje i EMUNI University Network, u sastavu kojeg se nalazi 205 sveučilišnih institucija iz Europe, 

uključujući sveučilišta sjevernog i južnog Sredozemlja. 
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