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Elektronička verzija Akademskog glasnika 

nalazi se na:  http://www.unizg.hr/suradnja/

medunarodna-suradnja/akademski-glasnik/.  

Broj 11 

prosinac 2014.  

Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu  

 

Sveučilište u Zagrebu posjetio rektor Univerziteta u Zenici 

 

U srijedu 19. studenoga 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetio je prof. dr. Dževad Zečić, rektor 

Univerziteta u Zenici. Uvaženoga akademskoga gosta na Sveučilištu u Zagrebu primili su rektor prof. dr. 

sc. Damir Boras i prorektor za znanost, međuinstitucijsku i međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Miloš 

Judaš. 

 

Obje strane izrazile su želju za jačanjem suradnje te je potpisan 

temeljni međusveučilišni Sporazum o suradnji s osnovnim ciljem 

jačanja akademske suradnje i povezivanja s gospodarskom 

djelatnosti. Naglasak je stavljen i na veću aktivnost u kulturnoj 

suradnji, napose na bogatu kulturnu baštinu hrvatskoga naroda u 

Kantonu Zenica.  

 

Sastanku su nazočile i predstavnice Ureda za međunarodnu 

suradnju Sveučilišta u Zagrebu: dr. phil. Branka Roščić, 

voditeljica Ureda, i Tina Mladina, stručna suradnica. 

Sveučilište u Zagrebu posjetila makedonska veleposlanica 
 

U petak 21. studenoga 2014. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasa posjetila je 

makedonska veleposlanica Nj. E. Daniela Karagjozoska. 

 

Posjet makedonske veleposlanice bila je prigoda za rekapitulaciju odnosa u području visokog 

obrazovanja između Sveučilišta u Zagrebu i makedonskih sveučilišta. Sveučilište u Zagrebu ima 

sklopljene međusveučilišne sporazume sa South East European University Tetovo, University St. 

Kliment Ohridski Bitola i State University of Tetova.  

 

Također, sveučilišta u Makedoniji partneri su u ERASMUS 

MUNDUS projektu mobilnosti u okviru Aktivnosti 2, financiranom 

od Europske komisije (LOT 7 : BASILEUS V – Balkans Academic 

Scheme for the Internationalisation of Learning in Cooperation 

with EU universities – Strand 1 – Lot 7 (Western Balkans). Prema 

mišljenju rektora Borasa postoji mnogo prostora za intenziviranje 

suradnje, posebice jačanja akademske mobilnosti između dva 

sveučilišta.   

 

Sastanku je nazočila Katarina Prpić, voditeljica Ureda rektora.  
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Tajvanski veleposlanik posjetio Sveučilište u Zagrebu 

U ponedjeljak 24. studenoga 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetio je veleposlanik Tajvana, Taipei 

Economic and Cultural Office, Institute of Chinese Culture, Beč, Austrija (http://www.roc-taiwan.org/AT/

mp.asp?mp=162), Nj. E. Lien-gene Chen i njegov prvi tajnik Fu-ming Tang. Uvažene akademske 

goste na Sveučilištu u Zagrebu primila je prof. dr. sc. Ivana Čuković-Bagić, prorektorica za studente, 

studije i upravljanje kvalitetom, i izv. prof. dr. sc. Lidija Kos-Stanišić, dekanica na Fakultetu političkih 

znanosti. 

Veleposlanik Chen u više je navrata dolazio u posjet Sveučilištu u Zagrebu s ciljem jačanja postojeće 

akademske suradnje sa sveučilištima National Cheng Kung University (http://web.ncku.edu.tw/bin/

home.php) i National Sun Yat-Sen University (http://www.nsysu.edu.tw/bin/home.php?Lang=en). 

Suradnja se odvija i na fakultetskoj razini: na Fakultetu strojarstva i brodogradnje i na Fakultetu političkih 

znanosti Sveučilišta u Zagrebu.  

Tajvanski je veleposlanik iskazao inicijativu za sklapanjem bilateralnog sporazuma na razini mjerodavnih 

ministarstava, koji bi omogućio mladim ljudima (20-35 godina) da rade tijekom šestomjesečnog 

turističkog boravka u objema zemljama. Riječ je o programu po uzoru na australijski Working Holiday 

Program i potpisan je između Austrije i Tajvana. 

Sveučilište u Zagrebu iskazalo je interes za suradnjom u 

području umjetnosti i kulture, te bi se radi ostvarenja iste 

uključile tri akademije Sveučilišta u Zagrebu. 

Sastanku su nazočile predstavnice Ureda za međunarodnu 

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

međunarodnu suradnju, i Tina Mladina, stručna 

suradnica. 

Sveučilište u Zagrebu posjetila veleposlanica Australije u RH i veleposlanik RH u Australiji  

 

Dana 12. prosinca 2014. Sveučilište u Zagrebu posjetila je veleposlanica Australije u RH, Nj. E. gđa 

Susan Cox, Ms. Dijana Grahovac, konzularna službenica u Veleposlanstvu Australije te 

veleposlanik RH u Australiji, dr. sc. Damir Kušen. Uvažene diplomatske goste, na Sveučilištu u Zagrebu, 

primio je prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu. 

Obje su strane izrazile zadovoljstvo dogovorenim sastankom i postojećom akademskom suradnjom 

između Republike Hrvatske i Australije te su pritom izrazile želju, prije svega, za daljnjom i intenzivnijom 

suradnjom u vidu razmjene studenata i akademskog osoblja.  

Poseban naglasak od strane prof. dr. sc. Damira Borasa, rektora Sveučilišta u Zagrebu, stavljen je na 

područje industrije i interes da se podupru hrvatski znanstvenici te ujedno i afirmiraju kroz brojne 

istraživačke projekte. Nastavno na to, treba napomenuti da je veleposlanica Australije, Nj.E. gđa Susan 

Cox i više nego aktivna u pokušaju povezivanja znanstvenika hrvatskog porijekla u Australiji te je samo 

prošle godine organizirala nekoliko većih skupova od kojih je potrebno posebno istaknuti onaj početkom 

ljeta kada je održan Hrvatski svjetski kongres u Zagrebu na kojem je osobno održala govor. 

Veleposlanica Cox istaknula je i potrebu da se međunarodnoj suradnji pristupi konkretno počevši od već 

postojećih temelja (međunarodnih sporazuma). U tom pogledu istaknula je postojeću suradnju Sveučilišta 

u Zagrebu s Macquarie University, Sydney (http://mq.edu.au/).  

Veleposlanica Cox istaknula je i postojanje tzv. joint degree programa koje nudi dotično sveučilište na 

poslijediplomskoj i doktorskoj razini za što je rektor Boras iskazao poseban interes.  
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Veleposlanik, dr. sc. Kušen, složio se sa svim navedenim i ponovio da je ulaganje u istraživanje ključno, 

ne samo na sveučilišnoj, već i na državnoj razini. Napomenuo je i područje arheologije kao jaku stranu 

Republike Hrvatske i potencijalno područje za kvalitetnu međunarodnu suradnju s čim se također rektor 

Boras složio. 

Na kraju sastanka rektor Boras zaključio je kako je potrebno sve informacije sa sastanka objediniti i 

razmijeniti s uvaženim gostima te potom krenuti u razvijanje konkretnih planova za suradnju. 

Predstavnice Ureda za međunarodnu suradnju na sastanku bile su: Dora Gelo, dipl.iur., stručna 

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

 

 



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., Ida Ogulinac, mag. 

iur., Tina Mladina, mag. iur., Željka Pitner, prof., Ivana Veldić, mag. 

Iz Ureda za međunarodnu suradnju 

Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. g.  

U tijeku je Natječaj za akademsku mobilnost u 2015. godini prema sljedećim stavkama: 

a) mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma: 

 a1) odlazna mobilnost temeljem bilateralnih međusveučilišnih sporazuma sa sljedećim 
sveučilištima: Sveučilište u Padovi (Italija), Sveučilište u Pečuhu (Mađarska), Jagiellonsko sveučilište u 
Krakovu (Poljska), Comenius sveučilište u Bratislavi (Slovačka) i Sveučilište Indiana, Bloomington 
(Sjedinjene Američke Države) 

 a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih 
sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje 

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).  

Natječaj je namijenjen znanstveno-nastavnom osoblju te, pod stavkom c), za mobilnost doktorskih 
studenata.  

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

međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na staff@unizg.hr do zaključno 12. siječnja 2015. 

Za stavku pod a2) sastavnice dostavljaju prijedloge na staff@unizg.hr do 15. siječnja 2015. 

Cijeli tekst Natječaja s prilozima dostupan je na http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/

razmjena-sveucilisnih-djelatnika/natjecaji/.  

Frankofonija 

Regionalni ured za Srednju i Istočnu Europu AUF-a (Agence universitaire de la Francophonie - AUF) 

raspisao je natječaj za studentske prakse za studente zadnjih godina preddiplomskog i diplomskog 

studija. Više informacija je dostupno na http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena

-studenata/ostale-mogucnosti-stipendiranja/. Važno: tekst originalnog natječaja i obrasci su na 

francuskom; prijavna dokumentacija se također šalje na francuskom jeziku. 

Stipendije 

Vulcanus in Japan 

Raspisan je natječaj za program Vulcanus in Japan kojeg organizira EU-Japan centar za industrijsku 

suradnju (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation). Program je usmjeren na studente prirodnih i 

tehničkih znanosti sveučilišta EU za jednogodišnje stručno usavršavanje, stažiranje i istraživački rad u 

japanskim tvrtkama. Stipendije su namijenjene studentima koji su u trenutku prijave barem na 4. godini  

studija i koji su u mogućnosti prekinuti studij nagodinu dana. Natječaj je otvoren do 20. siječnja, a odnosi 

se na razdoblje od 1. rujna 2015. do 30. kolovoza 2016. Detaljnije na: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-

japan-0.  
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