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Stipendije Sveučilišta u Zagrebu  

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je natječaj za 2 jednosemestralne stipendije za preddiplomski ili diplomski studij na 
Chuo University (Japan), za zimski ili ljetni semestar ak. god. 2014./2015. Rok za prijave: 14. ožujka 2014.  

Više informacija na: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-suradnja/.  

Ostale stipendije 

Stipendije Korejske vlade za diplomske i doktorske studije 

Korejska vlada dodjeljuje stipendije za studiranje na diplomskim i doktorskim studijima na korejskim sveučilištima. 
Rok za prijavu je 25. ožujka 2014. Prijavni obrazac i detaljne upute dostupni su na stranicama Ureda za 
međunarodnu suradnju na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/stipendije-korejske-vlade-za-diplomske-i-
doktorske-studije/.  

 

Tajvanski program stipendiranja za studente 

Ministarstvo obrazovanja NR Kine (Tajvan) raspisalo je natječaj za dvije vrste stipendija: 

• 3 stipendije za studente Hrvatske, Austrije i Slovenije za studente koji žele upisati redovni studij (degree 
programme) na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini počevši od ak. god. 2014./15. 

• 3 godišnje i 4 stipendije u trajanju od 6 mjeseci za studente Hrvatske, Austrije i Slovenije koji žele 
učiti mandarinski kineski u ak. god. 2014./15. 

Rok za prijavu je 25. travnja 2014. Više informacija, tekst Natječaja, i kontakt dostupni su na stranicama Ureda za 
međunarodnu suradnju na: http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/tajvanski-program-stipendiranja-za-studente/.  

 

Stipendije za tečaj njemačkog jezika u Bavarskoj 

Sveučilište u Regensburgu raspisalo je natječaj za dodjelu stipendija za ljetni tečaj njemačkog jezika. Natječaj je 
otvoren za studente i mlade znanstvenike svih akademskih zvanja koji imaju osnovno znanje njemačkog jezika 
(najmanje A2-razina). Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno s 1. travnja 2014. Više možete saznati na: http://
www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html .  

Sveučilište u Zagrebu na sajmu BeSt3 u Beču  

Sveučilište u Zagrebu je i ove godine sudjelovalo na sajmu BeSt3 u Beču i 
predstavilo studijske programe svojih sastavnica. Sajam se održao od 6. do 9. 
ožujka u organizaciji austrijskoga Ministarstva obrazovanja, umjetnosti i kulture 
(BMUKK), Ministarstva znanosti i istraživanja (BMWF) i Austrijskog centra za 
zapošljavanje.  

U sklopu sajma predstavilo se više od 300 izlagača iz Austrije i inozemstva 
(sveučilišta, privatne visoke škole, škole stranih jezika, razne tvrtke i drugi), a 
svake godine posjeti ga više od 80.000 posjetitelja. Sajam je namijenjen budućim 
i sadašnjim studentima, nastavnicima, roditeljima i svima zainteresiranima za 
cjeloživotno obrazovanje. Detaljnije na: www.bestinfo.at.  
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Stipendije japanske vlade 

Japanska vlada za državljane Republike Hrvatske dodjeljuje kompletne školarine za preddiplomske i 
poslijediplomske istraživačke studije te jednogodišnje školarine za studente japanologije i jednoipolgodišnje 
stipendije za studije usavršavanja namijenjene učiteljima i profesorima osnovnih i srednjih škola. 

Osim spomenutog, postoji i niz drugih stipendija i programa potpore za sveučilišne studente, kao i za istraživačke 
studije i projekte sličnog profila. Radi se o programima privatnih zaklada, nezavisnih institucija i/ili lokalnih vlasti. 
Ovisno o vrsti stipendije i razini studija, program može trajati i do 5 godina. 

Detaljnije informacije dostupne su ovdje: http://www.hr.emb-japan.go.jp/hr/kultura-obrazovanje.html.  

 

Fulbright stipendije za ak. god. 2015./2016. 

Raspisan je natječaj za Fulbright stipendije za ak. god. 2015./2016. Natječaj je podijeljen u 2 kategorije: istraživački 
rad prije i poslije doktorskog studija. Ovisno o kategoriji, trajanje istraživačkog rada može biti i do 2 semestra (9 
mjeseci). Stipendija uključuje povratnu avionsku kartu, zdravstveno osiguranje, osiguranje od nesreće i potporu za 
troškove života.  Prijave su otvorene do 1. svibnja 2014. i podnose se poštanskim putem Veleposlanstvu SAD-a u 
Zagrebu. Više informacija možete pronaći na: http://zagreb.usembassy.gov/resources/fulbright.html.  

 
Međunarodni posjeti Sveučilištu u Zagrebu: 
 
Posjet ukrajinskog veleposlanstva Sveučilištu u Zagrebu 
 
U utorak 11. veljače 2014. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetio je ukrajinski 
veleposlanik Nj. E. Oleksandr Levčenko u pratnji g. Jaroslava Simonova, drugog tajnika ukrajinskoga veleposlanstva 
Ukrajine. Tema sastanka bilo je usuglašavanje Plana terenske nastave ukrajinskih studenata Nacionalnog sveučilišta 
u Kijevu "Taras Ševčenko" i Lavovskog nacionalnog sveučilišta "Ivan Franko". Naime, ove je godine potkraj mjeseca 
travnja predviđen jednotjedni posjet ukrajinskih studenata kroatistike gradu Zagrebu.  Dekan Filozofskog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras i prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje doc. 
dr. sc. Ivana Franić sa zadovoljstvom su ukrajinskom veleposlaniku ukratko predstavili Plan terenske nastave. 
Ukrajinski studenti kroatistike imat će priliku iz prve ruke upoznati se s hrvatskim jezikom, poviješću i kulturom.  
Riječ je o važnom iskustvu potrebnom za usavršavanje ukrajinskih studenata 
kroatistike. Dogovoren je plan višegodišnje suradnje Sveučilišta u Zagrebu, prije 
svega Filozofskog fakulteta, sa  sveučilištima Taras Ševčenko i Ivan Franko. Ured 
za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu napravit će koncept bilateralnih 
ugovora. Također, za studente koji studiraju ukrajinistiku i povijest na 
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  Sličan radni program organiziraju dva 
spomenuta ukrajinska sveučilišta.  
 
 
Međunarodna suradnja sa Sveučilištem Cincinnati iz Ohija 
 
Na temelju bilateralnog sporazuma između Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta Cincinnati (University of Cincinnati - 
UC) iz Ohija u Sjedinjenim Američkim Državama, prof. dr. sc. Rajiv Soman, prodekan Clermont Collegea UC, boravio 
je u Hrvatskoj od 22. do 28. veljače 2014. Sveučilište Cincinnati javno je sveučilište, osnovano 1819., na kojem 
studira više od 42.000 studenata na 308 studijskih programa. Profesor Soman posjetio je Rektorat Sveučilišta u 
Zagrebu, gdje je na poziv prorektorice za studente i studije prof. dr. sc. Blaženke Divjak nazočio sastanku s 
prodekanom prof. dr. Nebojšom Blanušom, prodekanom Fakulteta političkih znanosti, i s prof. dr. Nevenom  
Vrčekom, prodekanom Fakulteta organizacije i informatike. Razgovaralo se o 
mogućnostima umrežavanja u području istraživanja i mobilnosti studenata i 
nastavnika. Na temelju bilateralnog sporazuma, u ljetnom semestru 2013./2014. 
prva studentica s Clermont Collegea, University of Cincinnati, studira na 
preddiplomskom studiju na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Ta 
je suradnja sastavni dio aktivnosti održivosti projekta što ga je protekle 
akademske  godine financirao Fond za razvoj Sveučilišta.  
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Nastupni posjet japanskog veleposlanika Sveučilištu u Zagrebu 
 
U srijedu 5. ožujka 2014. rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksu Bjeliša posjetio je novi japanski 
veleposlanik Nj. E. Keiji Ide u pratnji druge tajnice, gđe. Chie Oshima. Sveučilište u Zagrebu ima sklopljene 
međusveučilišne sporazume sa Sveučilištem u Tokiju (University of Tokyo) i Chuo sveučilištem (Chuo University) u 
Japanu. Tijekom sastanka razgovaralo se o mogućnostima daljnjeg razvoja 
suradnje i uspostavljanja novih kontakata. Veleposlanik je izrazio 
zadovoljstvo postojećom suradnjom te istaknuo da se nada uspostavi novih 
sporazuma s japanskim sveučilištima, posebice u pogledu mobilnosti 
studenata na svim razinama. Rektor Bjeliš istaknuo je kako se ulaskom 
Hrvatske u Europsku uniju Sveučilištu u Zagrebu otvaraju nove mogućnosti 
u pogledu sudjelovanja u brojim europskim programima i projektima, u 
kojima će i japanska sveučilišta  moći sudjelovati kao partneri.  
 
Predstavnici Maiji Gakuin Sveučilišta iz Tokija posjetili Sveučilište u Zagrebu 
 
U četvrtak 6. ožujka 2014. rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš sastao se s predstavnicima 
japanskog sveučilišta Meiji Gakuin iz Tokija (Maiji Gakuin University). Japansko izaslanstvo činili su potpredsjednik 
sveučilišta prof. dr. sc. Atsushi Yoshii, direktor Ureda predsjednika sveučilišta prof. dr. sc. Makoto Kanda i posebna 
savjetnica u Uredu predsjednika sveučilišta prof. dr. sc. Keiko Tanaka. Meiji Gakuin sveučilište privatno je 
sveučilište te jedno od najstarijih u Japanu, s tradicijom od 150 godina. Sveučilište ima oko 12 000 studenata te se 
sastoji od šest fakulteta društveno-humanističkog područja. Predstavnici Meiji Gakuin sveučilišta predvođeni prof.  
dr. sc. Yoshiijem istaknuli su da sveučilište surađuje na programima 
razmjene studenata i nastavnika sa sveučilištima iz cijelog svijeta, a 
zainteresirani su za uspostavu formalnog partnerskog odnosa i programa  
razmjene sa Sveučilištem u Zagrebu. Sastanku su nazočile i predstavnice 
Agencije za znanosti visoko obrazovanje: dr. sc. Vesna Dodiković-Jurković, 
zamjenica ravnateljice, mr. sc. Sandra Bezjak, pomoćnica ravnateljice, i mr. 
sc. Emita Blagdan, pomoćnica ravnateljice za međunarodnu suradnju.  

Welcome Day / Dan dobrodošlice za strane studente u ljetnom semestru 2013./2014. 

U petak, 7. ožujka 2014. u Auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održan je Dan dobrodošlice (Welcome Day) za strane 
studente koji su u ljetnom semestru 2013./14. 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 predstavile su međunarodne aktivnosti Sveučilišta, mogućnosti studiranja na engleskom 
jeziku na Sveučilištu, učenje hrvatskog jezika za strance i sl. 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 ljetnom semestru ak. god. 2013./2014. na Sveučilištu u Zagrebu će u sklopu programa Erasmus, CEEPUS, 
bilateralne državne i međusveučilišne razmjene gostovati oko 350 stranih studenta, od čega 220 studenta iz 
programa Erasmus. Najviše studenata u sklopu programa Erasmus gostovat će na Filozofskom fakultetu (40), iza 
kojih slijede Ekonomski (36) i Pravni fakultet (33). Najviše studenata dolazi iz Poljske i Španjolske, iza kojih slijede 
zemlje njemačkog govornog područja (Njemačka i Austrija). 

Ured za međunarodnu suradnju je u suradnji s Croaticumom 
Filozofskog fakulteta od 17. do 23. veljače 2014. organizirao Tjedan 
orijentacije (Orientation week) za dolazne strane studente s raznim 
aktivnostima: tečaj „hrvatskog za preživljavanje“ crash course), 
predavanja o hrvatskoj povijesti, kulturi i civilizaciji,  jednodnevni 
izlet u Hrvatsko zagorje i sl.  
Svim sastavnicama Sveučilišta, nastavnicima, domaćim i stranim 
studentima želimo dobar početak ljetnog semestra 2013./14. i 
puno  uspjeha u radu.  



„Embassy Science Fellows Program“ - ugošćivanje znanstvenika iz SAD-a 

Američko veleposlanstvo u Zagrebu i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH objavljuju natječaj za Program 
“Embassy Science Fellows” (ESFP) koji hrvatskim znanstvenim ustanovama nudi mogućnost traženja i ugošćivanja 
znanstvenika iz SAD-a na razdoblje od jednog do tri mjeseca. ESFP šalje znanstvenike pri američkoj vladi u druge 
zemlje kako bi pružali stručne savjete i pomoć u pitanjima vezanim za okoliš, znanost, tehnologiju i zdravstvo.  
Prioritet imaju projekti koji će stvoriti osnovu za daljnju suradnju i unapređenje zajedničkih interesa RH i SAD-a. 
Organizacije i ustanove koje žele sudjelovati u ovom programu trebaju dostaviti opis konkretnih radnih projekata 
koji bi bili primarni predmeti rada znanstvenika, uključujući dodatne relevantne podatke koji podupiru prijedlog.  

Popis institucija koje sudjeluju, teme, sadržaj prijedloga kao i sve ostale informacije možete saznati na: http://
public.mzos.hr/Default.aspx?art=13043.  

Prijedloge treba poslati do 21. ožujka 2014. na MatijasDK@state.gov (Diana Matijas-Vengar). 

 

Stipendija za predavače iz povijesti američke umjetnosti 

Zaklada Fulbright-Terra otvorila je natječaj u kojem nudi stipendije za sve predavače iz povijesti američke 
umjetnosti. Odabrani kandidati će tijekom jednog semestra držati predavanja iz povijesti umjetnosti i fotografije 
studentima preddiplomskih i diplomskih studija na sveučilištima u Europskoj uniji i Kini.  

Rok za prijave je 1. kolovoza 2014. 

Za više informacija posjetiti službene stranice Programa: http://catalog.cies.org/. 

 

Ured za međunarodnu suradnju 

Sveučilišta u Zagrebu 

Trg m. Tita 14 

HR-10000 Zagreb 

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., Luka Jurdana, mag. 

iur., Tajana Nikolić, dott.ssa, Ida Ogulinac, mag. iur., Goran 

Pavlinić, dipl. oec., Damir Reif, prof., Željka Pitner, prof., Ivana 

Veldić, mag. 

Frankofonija  
 

Mjesec Frankofonije 2014 

U tijeku je Mjesec Frankofonije u kojem će se Sveučilište u Zagrebu predstaviti sa dva događanja: 

 u nedjelju 23. ožujka 2014. u 20 sati – predstava Molièreova “Tartuffea” u izvedbi studenata 2. 
godine diplomskog studija glume, klasa docenta Krešimira Dolenčića (diplomska predstava), 
Kazalište „Kerempuh“ – Scena „Vidra“, Draškovićeva 80  

 u ponedjeljak 24. ožujka 2014. u 11 sati – okrugli stol „Akademija dramske umjetnosti i Frankofonija“ na 
Akademiji dramske umjetnosti, Trg maršala Tita 5. Program skupa bit će objavljen naknadno. 

Cijeli program Mjeseca Frankofonije možete pronaći na http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/mjesec-frankofonije-
2014/.  

Dan frankofonije slavi se svake godine 20. ožujka. Više informacija o Mjesecu Frankofonije možete pronaći na 
mrežnim stranicama Međunarodne organizacije za Frankofoniju, http://www.francophonie.org/.  

 

 

Natječaj za diplomski studij iz didaktike francuskog jezika u ak. 
god. 2014./15.  

Otvoren je natječaj za upis na diplomski studij u ak. god. 
2014./15. u trajanju od 9 mjeseci (5 mjeseci predavanja i 4 
mjeseca stručne prakse) Sveučilišta Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
pod nazivom "Didactique du français et des langues", čija će se 
nastava održavati na Sveučilištu Politehnica u Bukureštu, 
Rumunjska. Izabrani studenti mogu se natjecati za financijsku 
potporu Sveučilišne agencije za frankofoniju. Rok za prijavu je 31. 
ožujka 2014. Više informacija na http://www.auf.org/bureau-
europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/appel-
candidatures-master-didactique-du-francais-e/.  
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