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Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu
Kinesko-austrijsko sveučilišno izaslanstvo posjetilo Sveučilište u Zagrebu
U utorak 21. listopada 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetilo je
deveteročlano izaslanstvo Kineske akademije medicinskih znanosti
(www.catcm.ac.cn/), predvođeno potpredsjednikom prof. Fanom
Jipingom. U pratnji su bili i njihovi akademsko-znanstveni suradnici
s Karl-Franzens Sveučilišta u Grazu (www.uni-graz.at/) i
Medicinskoga sveučilišta u Grazu (www.meduni-graz.at/).
Uvažene akademske goste primili su rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, prorektor za
znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miloš Judaš,
dekanica Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta prof. dr. sc. Jerka Dumić, prodekanica za znanost
Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta prof. dr. sc. Sanda Vladimir-Knežević, prodekan za znanost i
međunarodnu suradnju Veterinarskoga fakulteta prof. dr. sc. Alen Slavica, prodekan za međunarodnu
suradnju Stomatološkoga fakulteta prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, voditelj Centra za međunarodnu suradnju
Medicinskoga fakulteta Drago Horvat te voditelji Konfucijeva instituta Krešimir Jurak i Yan Lidong.
Povod je ovom sastanku bio da se Sveučilište u Zagrebu uključi u projekt TCM (Traditional Chinese
Medicine) istraživačkog centra u Grazu, koji je započeo s primjenom tzv. Hight tech acupuncture projekta
u suradnji s Kineskom akademijom medicinskih znanosti (China Academy of Chinese Medical Sciences). I
predstavnici Sveučilišta u Zagrebu iskazali su zanimanje za suradnju, posebno razmjenu studenata i
nastavnika diplomskih i poslijediplomskih studija, za koje se nudi kvalitetan međunarodni studentski
program u području TCM-a. Na sastanku se raspravljalo o mogućnosti sklapanja bilateralnih i trilateralnih
sporazuma te o zajedničkim projektima koji se nude u skopu europskih projekata.
Sastanku su nazočile i predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju: dr. phil. Branka Roščić, voditeljica
Ureda, i Tina Mladina, stručna suradnica za međunarodnu suradnju.
Smotra Sveučilišta u Zagrebu
Ovogodišnja Smotra Sveučilišta u Zagrebu održavat će se u petak i
subotu 14. i 15. studenoga u Studentskom centru u Zagrebu. Smotra
je namijenjena učenicima završnih razreda srednjih škola i
studentima, ali i svima koje zanima nastavak školovanja na
Sveučilištu u Zagrebu, kao i na drugim visokoškolskim institucijama u
Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.
Osim predstavljanja izlagača, u pripremi je i bogat popratni program predstavljanja studijskih programa.
Detaljan program, popis sudionika, sponzora i medijskih partnera, kao i ostale informacije o Smotri bit će
dostupne na mrežnim stranicama Smotre (http://smotra.unizg.hr).
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Najava posjeta Sveučilištu u Zagrebu
Predstavnici Sveučilišta Penn State posjetit će Sveučilište u Zagrebu u razdoblju od 27. do 29. listopada
2014. Tijekom boravka na Sveučilištu u Zagrebu posjetit će nekoliko sastavnica.
Održana svečana inauguracija novoga rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa
U utorak 14. listopada 2014. u 12 sati u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu
održala se svečana inauguracija novoga rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc.
Damira Borasa.
U skladu s protokolom, povorka prorektora, dekana i članova Senata predvođena
novim rektorom prof. dr. sc. Damirom Borasom došla je od zgrade Sveučilišta u
Zagrebu do zgrade Hrvatskoga narodnog kazališta u 11.20 sati, zbog čega je
kratkotrajno bio obustavljen promet na sjevernoj strani Trga maršala Tita.
Svečanost inauguracije započela je u 12 sati intoniranjem himne, nakon čega su uslijedili pozdravni
govori predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Zvonka Kusića,
zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića, ministra znanosti obrazovanja i sporta prof. dr. sc.
Vedrana Mornara i predsjednika Republike Hrvatske prof. dr. sc. Ive Josipovića.
Nakon uvodnog obraćanja duktora inauguracije red. prof. art. Enes Midžić, uslijedio je govor
odstupajućeg rektora prof. dr. sc. Alekse Bjeliša, koji je potom predao insignije Sveučilišta u Zagrebu
novom rektoru prof. dr. sc. Damiru Borasu. Na svečanosti je uslijedio nastupni govor novoga rektora
prof. dr. sc. Damira Borasa. Svečanost je završila intoniranjem akademske himne Gaudeamus igitur.
U umjetničkom dijelu programa sudjelovali su akademski zbor Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu Concordia discors, prorektor za umjetničko područje i međunarodni položaj Sveučilišta u
Zagrebu red. prof. art. Mladen Janjanin i red. prof. art. Joško Ševo s Akademije dramske umjetnosti.

Welcome Day / Dan dobrodošlice za strane studente u zimskom semestru 2014./2015.
U petak, 26. rujna 2014. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je Dan dobrodošlice
(Welcome Day) za strane studente koji su u zimskom semestru 2014./15. na razmjeni na fakultetima i
akademijama Sveučilišta u Zagrebu. Nakon pozdravnih riječi prorektorice za studente i studije Sveučilišta
u Zagrebu prof. dr. sc. B. Divjak, djelatnice Ureda za međunarodnu suradnju predstavile su međunarodne
aktivnosti Sveučilišta, mogućnosti studiranja na engleskom jeziku na Sveučilištu, učenje hrvatskog jezika
za strance i drugo.
Hrvatski studenti iz udruge Erasmus Student Network predstavili su što znači živjeti i studirati u Zagrebu
te prikazali aktivnosti koje će tijekom semestra organizirati za strane studente kao što su izleti, zajednička
druženja, učenje stranih i hrvatskog jezika i sl.
U zimskom semestru ak. god. 2014./2015. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus+,
CEEPUS, Erasmus Mundus i bilateralne međusveučilišne razmjene gostovati oko 500 stranih studenta,
od čega 375 studenta iz programa Erasmus+. Najviše studenata u sklopu programa Erasmus+ gostovat
će na Ekonomskom fakultetu (89), iza kojih slijede Pravni (75) i Filozofski fakultet (69). Najviše studenata
dolazi iz Poljske i Španjolske, iza kojih slijede zemlje njemačkog govornog područja (Njemačka i Austrija).
Ured za međunarodnu suradnju je od 22. do 28. rujna 2014. organizirao Tjedan orijentacije (Orientation
week) za dolazne strane studente s aktivnostima kao što su obilazak grada, jednodnevni izlet u Hrvatsko
zagorje i sl.
Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim studentima želimo dobar početak i
uspješnu akademsku 2014./15. godinu.
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Održan Sajam stipendija i visokog obrazovanja 2014. godine
Deseti Sajam stipendija i visokog obrazovanja, u organizaciji Instituta
za razvoj obrazovanja, održao se u utorak 14. listopada 2014. u
Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te u četvrtak 16.
listopada 2014. na Sveučilištu u Rijeci.
Sveučilište u Zagrebu jedno je od triju glavnih partnera ovogodišnjeg Sajma, uz Nacionalnu i sveučilišnu
knjižnicu i Sveučilište u Rijeci. Zemlja partner ovogodišnjeg sajma je Francuska.
Sajam je jedinstven događaj u Hrvatskoj gdje učenici, studenti i ostali zainteresirani mogu doznati sve o
mogućnostima studija i stipendiranja u Hrvatskoj i inozemstvu. Na Sajmu se predstavljaju stipendije i drugi
oblici financijske potpore, studijski programi i šira obrazovna ponuda dostupna hrvatskim građanima za
visoko obrazovanje u Hrvatskoj i inozemstvu, što Sajam čini idealnim mjestom na kojem posjetitelji mogu
pronaći sve informacije i usluge ključne za uspješnu prijavu na obrazovne programe u Hrvatskoj i inozemstvu.

Študentska arena - smotra sveučilišta u Ljubljani
Sveučilište u Zagrebu predstavilo se na 15. Študentskoj areni - smotri sveučilišta koja se održala od 21.
do 23. listopada 2014. Više na http://www.dobimo.se/.
Natječaji i stipendije
Natječaj za „Tandem program“ Sveučilišta u Zagrebu
i Sveučilišta u Regensburgu (Njemačka)
Ured za međunarodnu suradnju drugu godinu zaredom raspisuje Natječaj za kratkoročnu studentsku
razmjenu u okviru programa „Tandem“ Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Regensburgu (Njemačka).
Ciljevi ovog programa razmjene su upoznavanje njemačke/hrvatske kulture, stjecanje prvog iskustva
studentske razmjene i razvoj interkulturalnih kompetencija i znanja. Rok za prijavu je 14. studenoga
2014., a tekst Natječaja dostupan je na internetskim stranicama Sveučilišta na http://www.unizg.hr/
suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/.
Svim studentima želimo sreću s prijavom i odabirom teme za esej.
EU-Metalic-Alžir, Egipat, Libija, Maroko, Tunis – natječaj za stipendije
Raspisan je Natječaj za akademsku razmjenu (studenti, istraživači, nastavno i nenastavno osoblje) u
okviru projekta Erasmus Mundus - Aktivnost 2: LOT1 - EU-METALIC II - EU-Morocco-Egypt-TunisiaAlgeria-Libya International Cooperation II. Sveučilište u Zagrebu sudjeluje u projektu kao EU partner.
Natječaj i prijava dostupni su na http://www.cardiffmet.ac.uk/international/erasmus/erasmusmundus/
eumetalicii/Pages/default.aspx . Natječaj ostaje otvoren do 27. studenoga 2014., 23:59 GMT.
Zainteresirani kandidati mogu se prijaviti za mobilnost na sveučilištima partnerima kako slijedi:












Abou Bekr Belkaid Tlemcen University, Algeria
University of Algiers 1, Algeria
Ain Shams University, Egypt
Alexandria University, Egypt
Arab Academy for Science,Technology & Maritime Transport, Egypt
Libyan Open University, Libya
Sirte University, Libya
Superior Institutions of Science and Technology , Morocco
University Hassan II Casablanca, Morocco
University of Tunis, Tunisia

Stipendije BAYHOST
Bavarsko Ministarstvo za znanost, istraživanje i umjetnost (BAYHOST) raspisalo je
natječaj za dodjelu jednogodišnjih stipendija za doktorske i poslijediplomske studije na
bavarskim sveučilištima u ak. god. 2015./16. Rok za prijavu je 1. prosinac 2014.
Detaljnije na: http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.
html.
KAAD stipendije
Katolička akademska služba za razmjenu (KAAD, Bonn) - Program za istočnu Europu
objavila je natječaj za stipendije za studij u Njemačkoj. Rok za prijave je 15. siječnja,
odnosno 30. lipnja. Više informacija na: www.kaad.de.
Stipendije za učenje islandskog jezika
Islandsko Ministarstvo obrazovanja, znanosti i kulture ponudilo je stipendije za učenje
islandskog jezika na Sveučilištu u Reykjaviku, na Árni Magnússon Institute for Icelandic
Studies, u ak. god. 2015./16. Dodjeljuje se ukupno 15 stipendija, za razdoblje od 1. rujna
2015. do 30. travnja 2016. Prednost pri izboru kandidata imat će studenti s prethodnim
znanjem islandskog jezika te studenti mlađi od 35 godina, a za prijavu je potrebna jedna
završena godina sveučilišnog studija. Rok za prijave: 1. veljače 2015. Više informacija
na: http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en.
Međunarodni kongresi i konferencije
8. međunarodni Kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista
U organizaciji Hrvatskoga društva prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista i Prehrambenobiotehnološkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u Opatiji se od 21. do 24. listopada 2014. održao 8.
međunarodni kongres prehrambenih tehnologa, biotehnologa i nutricionista. Cilj je kongresa razmjena
znanja i iskustava te neposredno povezivanje znanosti i industrije radi unaprjeđenja hrvatskoga
znanstvenoga i gospodarskoga razvoja. Na kongresu su predstavljena najnovija znanstvena i stručna
dostignuća i aktivnosti iz područja prehrambene tehnologije, biotehnologije i nutricionizma. Pobliže o
kongresu na mrežnoj stranici http://conference2014.pbn.hr/.
Međunarodna konferencija 'Prirodni resursi, zelena tehnologija i održivi razvoj'
Međunarodna znanstvenostručna konferencija Prirodni resursi, zelena tehnologija i održivi razvoj održat
će se u Zagrebu, od 26. do 28. studenoga 2014. Konferenciju organiziraju Hrvatski šumarski institut,
Prehrambeno-biotehnološki i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za jadranske kulture i
melioraciju krša i Hrvatsko društvo za biotehnologiju. Konferencija će obuhvatiti izazove i mogućnosti
upotrebe prirodnih resursa, zelenih tehnologija, biomase, očuvanja bioraznolikosti šuma i usluga
ekosustava. Prema dosadašnjim prijavama, očekuje se oko 150 sudionika najistaknutijih znanstvenika i
stručnjaka iz zemlje i svijeta. Više na: http://www.sumins.hr:8080/GREEN2014/hrvatski/index_hrv.html.
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.

